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اتمر: 

مانع اصلی صلح، حکومت است 
صفحه ۲

طرح حکومت سرپرست؛ 
شوکران از سر ناگزیری

جمهوری،  ریاست  نامزدان  شورای 
یک  برپایی  طرح  اعالمیه،  یک  در 
تا  جوزا  اول  از  پس  سرپرست  حکومت 
را  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری 
این  مبنای  بر  است.  گرفته  دست  روی 
صورتی  در  غنی،  رییس جمهور  طرح، 
قانونی  موعد  پایان  از  پس  می تواند 
حکومت  ریاست  ملی،  وحدت  حکومت 
سرپرست را به عهده داشته باشد که از 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  در  نامزدی 
انصراف،  عدم  صورت  در  دهد.  انصراف 
یک  طرف  از  سرپرست  حکومت  رییس 
شورا،  این  زعم  به  کالن  ملی  اجماع 
انتخابات  برگزاری  تا  و  شده  انتخاب 
حکومت  اداره ی  جمهوری،  ریاست 
این  در  می گیرد.  عهده  به  را  سرپرست 
رییس  که  است  شده  مشروط  طرح، 
نامزد  نمی تواند،  سرپرست  حکومِت 

انتخابات ریاست جمهوری کشور باشد.
پارلمانی 28 و 29 میزان  انتخابات 
که هنوز هم پرونده ی آن مختوم نشده 
منتج  کالن  سیاسی  آفت  دو  به  است، 
صالبت  و  وجاهت  این که،  نخست  شد. 
به عنوان  انتخاباتی  کمیسیون های 
برگزارکننده ی  و  مستقل  نهادهای 
خدشه دار  وسیعی  شکل  به  انتخابات ها، 
به صورت  عمومی،  افکار  اکنون  شد. 
گسترده، اعتماد و باورشان را به استقالل 
انتخاباتی  کمیسیون های  شایستگی  و 
انتخابات  شفاف  و  سالم  برگزاری  در 
داده اند.  دست  از  جمهوری  ریاست 
کمیسیون های  اعتبار  و  وجاهت  سقوط 
مجامع  و  عمومی  افکار  میان  انتخاباتی 
سیاسی، آن قدر شدید است که بی باوری 

به استقالل و...

صفحه ۲

صفحه ۶

کوریای شمالی از امریکا خواست 
کشتی توقیف شده را بازگرداند

صفحه ۶

عمر البشیر به قتل تظاهر کنندگان متهم 
شد؛ دو کشته در درگیری های خارطوم

صفحه ۷

گرت بیل به صورت قرضی 
به تاتنهام می رود

صفحه ۷

سومین جدا شده 
بایرن مونیخ هم مشخص شد

صفحه ۳

یوگا  چینی اش  دانشجویان  به  درس  کالس  در  هند  از  آمولی  دت  ییتندرا 
آموزش می دهد، اما پس از کالس، خودش دانشجو می شود. 

آمولی که معلم یوگا در برنامه ی تبادل فرهنگی میان چین و هند است،...

کنفرانس گفت وگوی تمدن های آسیایی؛ 
چین آسیا را دورهم جمع می کند

صفحه ۴

استخراج خودسر، غیرحرفه ای و غیرقانونی زغال سنگ از سوی باشندگان 
و زورمندان محلی در شماری از والیت های شمالی به شمول سمنگان و بغالن هر 

سال عامل زیان های مالی، جانی و محیط   زیستی می شود...

استخراج غیرحرفه ای زغال سنگ 
سمنگان؛ رفتن در پی نان به بهای جان 

صفحه ۵

پس از سقوط حاکمیت طالبان و روی کار آمدن نظام جدید، فساد در دستگاه 
دولت به خصوص در نهادهای امنیتی یکی از مشکالت جدی دولت افغانستان بوده 

است. در این مدت کم تر مقام دولتی با صراحت به...

آیا آستینی برای اصالحات 
در وزارت داخله بر زده شده است؟



سازمان جهانی صحت: 
در چهار ماه گذشته ۹۹ مرکز صحی در افغانستان مسدود شده است

صحت  جهانی  سازمان  روز:  اطالعات 
حمالت  که  است  کرده  اعالم  به تازگی 
افغانستان  در  صحی  مراکز  بر  مستقیم 
میالدی  جاری  سال  نخست  ماه  چهار  در 
مرکز   99 بسته شدن  به  منجر   ،)2۰۱9(

صحی در این کشور شده است.
این سازمان با نشر گزارشی گفته که 

این مراکز در ۱۶ والیت و ۳۴ ولسوالی که 
عمدتا در جنوب، شرق و غرب کشور قرار 
شده  مسدود  حمله  جریان ۱۱۴  در  دارد، 

است.
به نقل از این گزارش، در جریان این 
حمالت، سه مرکز صحی به صورت کامل و 
۱2 مرکز دیگر هم به صورت قسمی تخریب 

شده است. سازمان جهانی صحت همچنان 
گفته است که این حمالت جان ۱۱ کارمند 

صحی را نیز گرفته است.
به نقل از گزارش این سازمان، ده نفر 
دیگر در جریان این حمالت زخمی و هفت 

نفر دیگر نیز ربوده شده اند.
افزایش  از  صحت  جهانی  سازمان 

حمالت بر مراکز صحی در افغانستان ابراز 
نگرانی کرده و گفته است که هنوز بسیاری 
صحی  خدمات  از  افغانستان  شهروندان  از 
از طرف های جنگ  این سازمان  محرومند. 
به  احترام  با  که  است  خواسته  افغانستان 
قوانین جهانی از حمله بر مراکز صحی در 

افغانستان خودداری کنند.

کمیســـیون  ایـــن  اهلیـــت 
برگـــزاری  خصـــوص  در 
یـــک انتخابـــات بـــا حداقـــل 
ـــالمت،  ـــفافیت و س ـــای ش معیاره
بـــه یـــک رویـــه ی معمـــول 
میـــان افـــکار عمومـــی تبدیـــل 
ــی  ــت سیاسـ ــت. آفـ ــده اسـ شـ
و  گســـترده  دخالـــت  دوم، 
در  حکومـــت  بی پـــروای 
کمیســـیون های  کار  رونـــد 
کیـــف  و  کـــم  انتخاباتـــی، 
برگـــزاری انتخابـــات، شـــمارش 
ـــناد  ـــود. اس ـــج ب ـــالم نتای آرا و اع
ـــب  ـــترده و در اغل ـــواهد گس و ش
مـــوارد مســـتند از دخالت هـــای 
ریاســـت  ارگ  گســـترده ی 
جمهـــوری در رونـــد برگـــزاری، 
ــج  ــالم نتایـ ــمارش رأی و اعـ شـ
وجـــود  پارلمانـــی  انتخابـــات 
ــم  ــن حجـ ــل ایـ ــه دلیـ دارد. بـ
ریاســـت  ارگ  بی پروایـــی  از 
ـــور  ـــت در ام ـــه دخال ـــوری ب جمه
ــی،  ــیون های انتخاباتـ کار کمیسـ
و  اعتمـــادی  هیـــچ  اکنـــون، 
ـــزاری  ـــوص برگ ـــی در خص ضمانت
ــی  ــالم باقـ ــات سـ ــک انتخابـ یـ

ــت. ــده اسـ نمانـ
ارگ ریاســـت جمهـــوری، 
و  تـــوان  تـــالش،  تمـــام 
ابزارهایـــش را بـــه کار بســـته 
ـــترده  ـــب گس ـــک تقل ـــا ی ـــت ت اس
در  سازماندهی شـــده  و 
ــوری  ــت جمهـ ــات ریاسـ انتخابـ
پیـــش رو را بـــه اجـــرا درآورد. 
غنـــی،  رییســـجمهور  تیـــم 
بـــا برخـــورداری از امکانـــات 
آن  از  اســـتفاده  و  دولتـــی 
ســـازماندهی  راســـتای  در 
ــع  ــه نفـ ــات بـ ــه ی انتخابـ نتیجـ
تیـــم »دولت ســـاز« بـــه هـــر 
ـــی  ـــچ راه ـــی، هی ـــت و امکان قیم
جـــز توســـل بـــه دورکـــردن 
غنـــی از رأس قـــدرت باقـــی 
نگذاشـــته اســـت. بعیـــد به نظـــر 
ــی  ــم انتخاباتـ ــه تیـ ــد کـ میرسـ
رهبـــری  بـــه  دولت ســـاز 
ــزِم  ــی، از عـ ــور غنـ رییس جمهـ
جزمـــش بـــرای ســـازماندهی 
ـــزار و  ـــر اب ـــتفاده از ه ـــب و اس تقل
ـــاع  ـــروزی، امتن ـــرای پی ـــکان ب ام

کنـــد. عقب نشـــینی  و 
کـــه  می رســـد  به نظـــر 
تجربـــه ی  بـــه  توجـــه  بـــا 
ــته،  ــی گذشـ ــات پارلمانـ انتخابـ
اســـتقالل  و  اعتبـــار  ســـقوط 
و  انتخاباتـــی  کمیســـیون های 
ــاز  ــم دولت سـ ــزم تیـ ــزِم جـ عـ
ـــت  ـــر قیم ـــه ه ـــروزی ب ـــرای پی ب
ممکـــن، می تـــوان انتخابـــات 
ریاســـت جمهـــوری پیـــش رو 
ـــون را  ـــوال اکن ـــرایط و اح ـــا ش ب
ـــل  ـــده ای از قب ـــا برن ـــی ب انتخابات
واقـــع  دانســـت.  تعیین شـــده 
ــاع  ــا اوضـ ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
ریاســـت  انتخابـــات  اکنـــون، 
ــر  ــش رو، حداکثـ ــوری پیـ جمهـ
زمینه هـــای  و  امکان هـــا 
رقابـــت و اعتبـــار رأی مـــردم را 
ـــف  ـــا وص ـــت. ب ـــرده اس ـــن ب از بی
ــالء  ــت ماندن یـــک خـ روی دسـ
جـــدی،  سیاســـی  تزلـــزل  و 
ــز  ــی جـ ــد راهـ ــر می رسـ به نظـ
مقبولیـــت و پذیـــرش طـــرح 
حکومـــت سرپرســـت وجـــود 
انتخابـــات  برگـــزاری  نـــدارد. 
ریاســـت جمهـــوری بـــا دوام 
وضعیـــت اکنـــون، بـــه ســـقوط 
اعتبـــار  و  وجاهـــت  بیش تـــر 
انتخاباتـــی،  کمیســـیون های 
و  شـــهروندان  رأی  ارزش 
بـــا  انتخاباتـــی  از  اســـتقبال 
ــده،  ــل تعیین شـ ــده ی از قبـ برنـ

ــد. ــد شـ ــج خواهـ منتـ
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اتمر: 
مانع اصلی صلح، حکومت است 

اطالعات روز: گهنار ویگند، رییس عملیاتی فعالیت های 
خارجی اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه از برگزاری 
انتخاباِت به موقع و شفاف در افغانستان حمایت می کند و آن 

را به نفع ثبات افغانستان می داند.
انتخابات ریاست جمهوری قرار است همزمان با انتخابات 
تاریخ  به  غزنی  والیت  پارلمانی  انتخابات  و  والیتی  شوراهای 

ششم میزان سال جاری برگزار شود.
در اعالمیه ای که از سوی ریاست اجراییه ی کشور به نشر 

رسیده، آمده است که آقای ویگند این گفته ها را روز دوشنبه 
)2۳ ثور( در دیدار با عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی کشور در 

کابل مطرح کرده است.
خارجی  فعالیت های  عملیاتی  رییس  اعالمیه،  از  نقل  به 
اتحادیه اروپا در این دیدار تأکید کرده است که این اتحادیه از 

روند دموکراسی در افغانستان حمایت می کند.
صلح  برای  تالش ها  به  اشاره  با  ویگند  گهنار  همچنان 
افغانستان افزوده است که اتحادیه اروپا از تالش های صلح در 

افغانستان به شرطی حمایت می کند که اجماع ملی در حمایت 
از آن شکل بگیرد.

رییس  گفته های  از  نقل  به  اعالمیه  در  حال  همین  در 
به  متعهد  افغانستان  دولت  که  است  آمده  نیز  کشور  اجرایی 
هر  از  و  بوده  بااعتبار  و  شفاف  و  به موقع  انتخاباِت  برگزاری 

فرصت برای تحقق صلح در کشور استفاده می کند.
او تأکید کرده است که طالبان هنوز مانع اصلی در روند 

صلح افغانستان می باشد.

»اتحادیه اروپا از برگزاری انتخاباِت به موقع و شفاف در افغانستان حمایت می کند«

که  کرد  اعالم  کشور  داخله ی  امور  وزارت  روز:  اطالعات 
در درگیری زندانیان پل چرخی کابل با نیروهای امنیتی، چهار 

زندانی کشته شده اند.
نصرت رحیمی، سخن گوی وزارت داخله گفت در جریان 
این درگیری که پس از چاشت دیروز )سه شنبه، 2۴ ثور( صورت 

گرفته، ۱۳ زندانی و 2۰ سرباز امنیتی نیز زخمی شده اند.
آقای رحیمی افزود که این درگیری پس از آن آغاز شده 
است که نیروهای امنیتی بر اساس امر مشترک دادستانی کل 

و وزارت داخله مصروف تالشی زندان خاص مواد مخدر بودند.
او گفت: »مؤظفین با حضور داشت دادستان های مربوطه 
بالک های  این که  به محض  کردند.  تصفیه  را  بالک چهار  الی 
باالی  محبوسین  از  تن  چندین  می گردید،  تالشی  باقی مانده 
مؤظفین و نیروهای امنیتی حمله ور شدند و به تعداد ده تن 
از نیروهای امنیتی را زخمی کردند که به تعقیب آن نیروهای 
امنیتی به خاطر مهار شورش زندانیان دست به فیرهای هوایی 

زدند.«

سخن گوی وزارت داخله تأکید کرد که این درگیری پس 
از آن شدت یافت که زندانیان به منظور دستیابی به اسلحه های 
نیروهای امنیتی به آنان پی هم حمله می کرده اند. او گفت که در 

حال حاضر وضعیت در کنترل نیروهای امنیتی در آمده است.
پیش تر فردوس فرامرز، سخن گوی فرماندهی پولیس کابل 
به روزنامه اطالعات روز گفته بود که این درگیری میان نیروهای 
امنیتی و زندانیان نه، بلکه میان زندانیان خاص مواد مخدر بوده 

است.

چهار زندانی در یک درگیری میان زندانیان و نیروهای امنیتی در پل  چرخی کشته شدند

وزیر  آریوبی،  شهزادگل  روز:  اطالعات 
است  گفته  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات 
که این وزارت ممکن است شبکه ی اجتماعی 

فیسبوک را در افغانستان فیلتر کند.
آقای آریوبی در گفت وگویی با شبکه ی 
افزوده  فارسی«  »بی بی سی  تلویزیونی 
و  شناسایی  در  فیسبوک  شرکت  که  است 
مسدودکردن اکانت های جعلی، غیراخالقی و 
تروریستی در افغانستان مطابق تقاضای این 

وزارت عمل نکرده است.
او تأکید کرده است که وزارت مخابرات 
محلی شدن  با  اکنون  معلوماتی  تکنالوژی  و 
کند  فیلتر  را  شبکه  این  می تواند  فیسبوک، 

انترنتی  شبکه های  سایر  ترتیب  همین  به  و 
و  افغانستان  فرهنگ  با  ضدیت  در  که  را 

غیراخالقی باشد، فیلتر و مسدود کند.
پیش از این حدود یک ماه قبل به تاریخ 
2۴ حمل آقای آریوبی گفته بود در صورتی 
دیگر  ماه  شش  تا  فیس بوک  شرکت  که 
نپذیرد،  را  افغانستان  حکومت  پالیسی های 
افغانستان  در  فیس بوک  فعالیت های  جلوی 

گرفته خواهد شد.
معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر 
فیسبوک  از  افغانستان  در  که  بود  افزوده 
سوءاستفاده می شود. او آزار و اذیت، توهین 
عکس ها  اشتراک گذاشتن  به  و  تحقیر  و 

عنوان  به  کاربران  شخصی  ویدیوهای  و 
در  فیس بوک  از  سوء استفاده  نمونه های 

افغانستان یادآوری کرده بود.
وزیر مخابرات تأکید کرده بود که ایجاد 
بر  باید  افغانستان  در  فیس بوک  حساب های 
اساس اسناد و مدارک کاربران باشد و تمام 

حساب های جعلی نیز باید مسدود شود.
و  مخابرات  وزارت  که  است  گفتنی 
تکنالوژی معلوماتی به تاریخ دهم حمل سال 
تأمین  به منظور  که  بود  کرده  اعالم  جاری 
با  فیس بوک  کاربران  معلومات  مصئونیت 
امضا  همکاری  قرارداد  »فیس بوک«  شرکت 

کرده است.

مخابرات  وزارت  زالند، سخن گوی  سایر 
و تکنالوژی معلوماتی در آن زمان به روزنامه 
شدن  عملی  با  که  بود  گفته  روز  اطالعات 
این قرارداد، مرکز تبادله ی معلومات کاربران 
در  می گیرد  قرار  افغانستان  در  »فیس بوک« 
حالی که پیش از این مرکز تبادل معلومات 

در هندوستان قرار داشت.
با  که  بود  گفته  همچنان  زالند  آقای 
عملی شدن این قرارداد که توسط مرکز ملی 
تبادله ی اطالعات )NIXA( تطبیق می شود، 
سرعت  و  یافته  کاهش  انترنت  قیمت های 
تبادله ی معلومات بین کاربران فیس بوک نیز 

باال خواهد رفت.

وزیر مخابرات: 
ممکن است فیسبوک را در افغانستان »فیلتر« کنیم

داوودزی،  محمدعمر  روز:  اطالعات 
و  صلح  عالی  شورای  دبیرخانه ی  رییس 
امور  در  رییس جمهور  خاص  نماینده ی 
جریان  در  صلح  اجماع  برای  منطقه ای، 
پوتزیل،  مارکس  با  آلمان  به  سفرش 
نماینده ی خاص آلمان برای افغانستان دیدار 
روند  در  آلمان  همکاری  ادامه ی  خواهان  و 

صلح افغانستان شده است. 
در این دیدار که روز دوشنبه )2۳ ثور( 
در شهر برلین آلمان صورت گرفته، دو طرف 

هماهنگی  و  اجماع  ایجاد  صلح،  روند  روی 
نقش  صلح،  برای  بین المللی  و  منطقه ای 
برگزاری  و  افغانستان  مصالحه ی  در  آلمان 
لویه جرگه ی مشورتی صلح بحث و گفت وگو 

کرده اند.
آقای  مطبوعاتی  دفتر  اعالمیه ی  در 
آمده  پوتزیل  مارکس  از  نقل  به  داوودزی 
بین االفغانی  صلح  روند  از  آلمان  که  است 
از  همچنان  پوتزیل  آقای  می کند.  حمایت 
راستای  در  افغانستان  حکومت  تالش های 

صلح قدردانی کرده است.
افغانستان  برای  آلمان  نماینده ی خاص 
مردم  و  جهانی  جامعه ی  وسیع  حمایت  از 
مشورتی  لویه جرگه ی  نتایج  از  افغانستان 
صلح یاد کرده و گفته است که کشورش از 
نتایج و سفارشات این جرگه حمایت می کند.

از  »آلمان  است:  افزوده  ادامه  در  او 
افغانستان  هیچ نوع کمک در زمینه ی صلح 
آماده ی  همیشه  مانند  و  کرد  نخواهد  دریغ 

همکاری است.«

روز  صبح  داوودزی  که  است  گفتنی 
با  دیدار  به منظور  ثور(   22( یک شنبه 
صلح  روند  مورد  در  آلمان  ارشد  مقام های 
در  بین المللی  اجماع  توسعه ی  و  افغانستان 

مورد صلح، به آلمان رفته بود.
اعالمیه ای  در  صلح  عالی  شورای 
دیدار  از  پس  داوودزی  آقای  که  بود  گفته 
سوشما  با  دیدار  برای  آلمانی،  مقام های  با 
از  دیگر  شماری  و  خارجه ی  وزیر  سواراج، 

مقام های هندی به دهلی نو خواهد رفت.

داوودزی خواهان ادامه ی همکاری آلمان در روند صلح افغانستان شد

محمدحنیف  روز:  اطالعات 
اتمر، مشاور پیشین شورای امنیت 
انتخابات  نامزدان  از  یکی  و  ملی 
می گوید  کشور  ریاست جمهوری 
مانع  ملی  وحدت  حکومت  که 
برابر تالش های صلح در  عمده در 

کشور است.
آقای اتمر که دیروز )سه شنبه، 
کنفرانس خبری  یک  در  ثور(   2۴
در کابل صحبت می کرد، افزود که 
صلح  راه  سر  از  باید  موانع  »این 

برداشته شود«.
به گفته ی او، حکومت وحدت 
ملی مشروعیت و قوت رهبری خود 
را از دست داده و نمی تواند کشور 

را به گونه ی سالم رهبری کند.
در همین حال، مشاور پیشین 
برگزاری  به  ملی  امنیت  شورای 

انتخابات در زمان تعیین شده ی آن 
تأکید کرده و می گوید که رهبری 
به  نباید  ملی  وحدت  حکومت 
بهانه های مختلف انتخابات را برای 
بار سوم و چهارم و حتا بار پنجم به 

تعویق بیندازد.
»حکومت  کرد:  تأکید  او 
بهانه ای  هیچ  تحت  نباید  موجود 
ادامه پیدا کند و باید از راه قانونی 

به خاطر تداوم کار، اقدام کند.«
اگر  که  افزود  اتمر  آقای 
برگزاری  به  اقدامی  حکومت 
آن صورت  در  »ما  نکرد،  انتخابات 
به صورت  قانون  چارچوب  در 
به  خطری  این که  بدون  صلح آمیز 
به  باشد،  متوجه  عامه  امن  و  نظم 
دست  قانونی  سراسری  اقدامات 

می بریم.«

طرح  به  اشاره  با  همچنان  او 
سرپرست«  »حکومت  دوگزینه ای 
ریاست جمهوری  نامزدان  شورای 
پیشنهاد  آنان  که  گفت  کشور 
صلح  روند  از  باید  که  کرده اند 

حمایت جدی کنند.
در  حکومت  »سرپرست  طرح 
اسالمی  جمهوری  نظام  چارچوب 
قبل )دوشنبه،  روز  افغانستان« دو 
نامزدان  شورای  سوی  از  ثور(   2۳
انتخابات ریاست جمهوری ارائه شد.

طرِح  این  اول  گزینه ی  در 
در صورتی  است  آمده  دوگزینه ای 
نامزدی  از  غنی  رییس جمهور  که 
انصراف  ریاست جمهوری  به  خود 
دهد، می تواند بدون کدام میکانیزم 
جوزا  ماه  اول  از  دیگر  قانونی 
حکومت«  »سرپرست  به عنوان 

پایان  تا  وقفه  بدون  خود  کار  به 
»مهلت« سرپرستی ادامه دهد.

این  طرح،  این  اساس  بر 
کنون  معاونان  مورد  در  گزینه 
صدق  نیز  کشور  رییس جمهوری 

می کند.
طرح  این  دوم  گزینه ی  در 
که  صورتی  »در  است:  آمده 
بحث  نیابد،  تحقق  اول  گزینه ی 
عنوان  به  کالن تر  سیاسی  اجماع 
گزینه  مطلوب ترین  و  معقول ترین 

به میان می آید.«
نامزدان  گزینه،  این  براساس 
و  ریاست جمهوری  انتخابات 
شخصیت های واجد شرایط قانونی، 
دارای »وجاهت  و  متعهد  مستقل، 
احزاب سیاسی  از سوی  که  ملی« 
در  ثبت شده  مدنی  نهادهای  و 

می شوند،  معرفی  عدلیه  وزارت 
می توانند خود را برای احراز سمت 

سرپرستی حکومت نامزد کنند.
هارون  حال  همین  در 
سخن گوی  چخانسوری، 
واکنش  در  کشور  رییس جمهوری 
در  دیروز  طرح  این  ارائه ی  به 
است:  گفته  ویدیویی  پیام  یک 
به اصطالح  ترتیبات دیگر  »هرنوع 
"حکومت سرپرست" خالف قانون 
اسالمی  جمهوری  نظام  و  اساسی 
میکانیزم های  و  است  افغانستان 
کاندیدان  طرف  از  مطرح شده 
محترم خالف قانون اساسی است.«

تفسیر  مرجع  که  گفت  او 
قانون اساسی دادگاه عالی است و 
هیچ فردی نمی تواند قانون اساسی 

را به نفع خود تفسیر کند.
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دهیم.«
کنفرانس  به  خدمت  برای  کمال  و  تمام  او 
هفته ی آینده آماده است و به عنوان یک دانش آموز 
به  امیدوار است که مهارت های ترجمه اش  زبان، 

درک آسان فرهنگ های خارجی کمک کند. 
گفت وگوی  کنفرانس  هفته ی   طی  در 
تمدن های آسیایی، حکومت داری، تنوع فرهنگی، 
فرهنگ و گردش گری، حراست فرهنگی و وظایف 
جوانان، نفوذ جهانی تمدن های آسیایی و یادگیری 
متقابل در شش میزگرد به بحث گرفته خواهد شد. 
کوکو هلینگ رییس مرکز مطالعات استراتژیک 
و بین المللی میانمار و مهمان کنفرانس می گوید که 
این گفتمان می تواند درک متقابل و تشریک دانش 

میان تمدن های آسیایی را تسهیل کند. 
کنفرانس[  ]این  ترتیب  »بدین  می افزاید:  او 
می تواند به مقابله با مشکالت مختلفی که امروز به 
دلیل سوءتفاهم ها و دانش غلط در مورد یکدیگر با 

آن مواجه هستیم، کمک کند.«

رشد  به  ابریشم  جاده ی  باستان،  دوران  در 
تمدن های آسیایی از غرب دور تا شرق دور نه تنها 
و  کاالها  دادوستد  زمینه ی  فراهم آوری  طریق  از 
محصوالت بلکه از طریق پخش ایده ها، فن آوری، 

فرهنگ و باورهای جدید نیز کمک کرد. 
هلینگ می گوید که شاید از طریق  بحث  در 
کنفرانِس گفت وگوی تمدن های آسیایی، زمینه ی 
تمدن های  و  جوامع  میان  آینده  همکاری های 

مختلف فراهم شود. 
شکوفایی تبادل فرهنگی

فان تای انگوک هان، دانش جوی تبادلی در 
پکن می گوید که تمرکز او در کنفرانس گفت وگوی 
تبادالت  به  مرتبط  مسائل  آسیایی  تمدن های 

آموزشی است. 
میان  فرهنگی  تبادالت  اخیر،  سال های  در 
چین و کشورهای آسیایی به طور فزاینده ای رایج 

شده است. 
در سال 2۰۱5، اولین کالج یوگای چین-هند 

مرکز  کون مینگ،  در  مینزو  یون نان  دانشگاه  در 
استان یون نان در جنوب غرب چین تاسیس شد.

یوگا،  محبوبیت  افزایش  با   2۰۱7 سال  در 
دوره های  برای  ثبت نام  چین-هند  یوگای  کالج 

کارشناسی ارشد را آغاز کرد.
 8۰۰ و  هزار   ۱8 مجموعا   ،2۰۱7 سال  در 
دانش جوی خارجی برای تحصیل به یون نان رفتند. 
یون نان استان مرزی در جنوب غرب چین است و 
به عنوان دروازه ای به جنوب شرق و جنوب آسیا 

عمل می کند. 
نمایش های تلویزیونی چینی نیز در کشورهای 
سال  از  می کنند.  پیدا  جدید  مخاطبان  آسیایی 
گوانگشی،  تلویزیونی  ایستگاه   ،2۰۱8 تا   2۰۱5
منطقه ای که با ویتنام  هم مرز است، بیش از ۱۳۰ 
 ۱9۶ چینی،  تلویزیونی  سریال های  از  قسمت 
انیمیشن های  از  قسمت  و ۱۰۴  مستند  قسمت 

چینی را به ویتنامی ترجمه و دوبله کرده است. 
علوم  آکادمی  پژوهش گر  هو  فونگ تای 
اجتماعی ویتنام می گوید: »چین و ویتنام فرهنگ 
مشابهی دارند. بسیاری از مسائل اجتماعی که در 
سریال های تلویزیونی چینی برجسته می شوند، در 

میان  ویتنامی ها نیز تاثیرگذار است.«
به پوشش  اشاره  با  نیز  انگوک هان  فان تای 
قومی و فرهنگ چای، شباهت های فرهنگی میان 

دو کشور را تایید می کند. 
باید  آسیایی  کشورهای  »ما  می گوید:  فان 
برای  دوستان  باشیم.  هم  برای  نزدیک  دوستان 
تعمیق و تقویت پیوندهای شان باید بیش تر با هم 

معاشرت داشته و ارتباط برقرار کنند.«

مطالب پولی 
روزنامه اطالعات روز هر از گاهی مقاله ها و 
یادداشت های مناسبتی، تاریخی و تجاری نهادها 
را با برچسپ »مطالب پولی« منتشر می کند. این 
مطلب ها در بدل پول در صفحات داخلی منتشر 
پولی(  )مطالب  یادداشت  این  همواره  و  می شود 
وجه  هیچ  به  مطالب  این  نشر  دارد.  خود  با  را 
بازتاب دهنده ی دیدگاه اطالعات روز نیست و این 
نهاد مطالبی از این دست را فقط به عنوان آگهی 

بازرگانی به نشر می رساند.

ییتندرا دت آمولی از هند در کالس درس به 
دانشجویان چینی اش یوگا آموزش می دهد، اما پس 

از کالس، خودش دانشجو می شود. 
تبادل  برنامه ی  در  یوگا  معلم  که  آمولی 
فرهنگی میان چین و هند است، به تایچی )هنر 
از  اغلب  و  است  عالقه مند  باستان(  چین  رزمی 
دانش آموزان و دوستان چینی اش درباره ی تایچی 

می آموزد.
بین  )هم آموزی(  متقابل  یادگیری  چنین 
تمدن های  گفت وگوی  کنفرانس  با  فرهنگ ها 
آسیایی که در پکن از ۱5 تا 22 ِمی با تمرکز بر 
تنوع و مبادالت فرهنگی و یادگیری متقابل برگزار 
می شود، ممکن است به طور فزاینده ای رایج شود. 

کارناوال رنگارنگ
و 59  آسیا ۳۰ درصد کل مساحت خشکه 
درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد و کانون 
جهان  تمدن های  قدیمی ترین  از  برخی  مرکزی 

مانند چین، هند و بین النهرین است. 
رشد  محرک  موتور  به  آسیا  قاره ی  امروزه 
اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به گفته ی صندوق 
بین المللی پول، بیش از یک-سوم تولید ناخالص 
داخلی جهان در سال 2۰۱8 سهم آسیا بوده است. 
دیوید بارتوش استاد دانشگاه مطالعات خارجی 
»تمدن های  است:  گفته  نظری  اظهار  در  پکن 
آسیایی نشان داده اند که آن ها متعلق به پایدارترین، 

باثبات ترین و انعطاف پذیرترین تمدن ها هستند.«
گفت وگوی  کنفرانس  هفته،  یک  در جریان 
تمدن های آسیایی جوانان، دانشگاهیان و مقامات 
دولتی را از ۴7 کشور آسیایی و سایر قاره ها و نیز 

اعضای سازمان های جهانی را گردهم می آورد.
تمدن های  کنفرانس،  این  رسمی  وب سایت 
آسیایی را در ستونی از تصاویر سایت های میراث 
تا  گرفته  محل  تاج  و  وات  انگکور  از  که  جهانی 
را شامل  عربی  رقص های  و  پارسی  مجسمه های 

می شود، به نمایش گذاشته است.
موضوع اصلی این کنفرانس مبادالت فرهنگی 
تمدن های  میان  )هم آموزی(  متقابل  یادگیری  و 
آسیایی و ایجاد جامعه ای با یک آینده ی مشترک 

است.
کارشناسان و متخصصان برای بحث در مورد 

مسائل مهم منطقه ای و جهانی در شش میزگرد 
جوان،  هنرمندان  حالی که  در  می آیند،  گردهم 
دوست داران فیلم و سینما و عالقه مندان آشپزی 
و غذا می توانند از »کارناوال فرهنگ آسیایی« در 

حاشیه کنفرانس لذت ببرند.
در طول هفته نمایشگاه ها و جشنواره هایی به 
منظور برجسته کردن فرهنگ  کشورهای مختلف 

آسیایی نیز برگزار می شود.
گفتمان قدرتمند

برای شانگ جیالی، دانش آموزی از چین و 
این کنفرانس، جشنواره ی غذا  داوطلبان  از  یکی 
که  است  چیزی  کنفرانس  این  فیلم  هفته ی  و 
او نمی تواند از دستش بدهد. او این کنفرانس را 

فرصتی برای گفت وگو میان جوانان می بیند. 
شانگ می گوید: »اگر جوانان مثل ما بتوانند 
سایر فرهنگ را بهتر بشناسند و در اول زندگی از 
این فرهنگ ها بیاموزند، ما می توانیم تفکر خودمان 
شکل  باشد،  سودمند  آینده ی مان  برای  که  را 

شینهوا 

کنفرانس گفت وگوی تمدن های آسیایی؛ چین آسیا را دورهم جمع می کند

1. عکس گرفته شده در ۲۲ اکتبر ۲۰16 منظره معبد بایون در کامبوجیا را نشان می دهد. )شینهوا/
ژانگ چنگ(

۳. عکس گرفته شده در ۹ ِمی سال ۲۰1۵ منظره بت کده شوداگون در شهر رانگون میانمار را نشان 
می دهد. )شینهوا/لی پنگ(

۲. حضور دانشجویان در مراسم افتتاحیه کالج یوگای هند-چین در دانشگاه یون نان مینزو در سال 
۲۰1۵. )عکس از کالج یوگای هند-چین(

4. عکس گرفته شده در ۲۲ دسامبر سال ۲۰16 تاج محل را موقع غروب آفتاب در آگره ی هند نشان 
می دهد. )شینهوا/بی شیاویانگ(
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استخراج غیرحرفه ای زغال سنگ سمنگان؛ رفتن در پی نان به بهای جان 

اســتخراج خودســر، غیرحرفــه ای 
ــال ســنگ از ســوی  ــی زغ و غیرقانون
باشــندگان و زورمنــدان محلــی در 
شــمالی  والیت هــای  از  شــماری 
به شــمول ســمنگان و بغــالن هــر 
ســال عامــل زیان هــای مالــی، جانــی 
و محیط   زیســتی می شــود. مهم تــر 
این کــه بیش تــر ایــن زیان هــا بــه 
هــزاران کارگــر ســاده  و کــودکان 
کارگــر وارد می شــوند کــه از روی 
فقــر و جبــر در ایــن معدن هــا کار 
کــرده و مصــارف زندگی شــان را از 

ــد.  ــن می کنن ــق تأمی ــن طری ای
بنابــر آمــار رســمی مقام هــای 
محلــی، در دو حادثــه ی جداگانــه  
از  نفــر   ۱۳ اخیــر،  مــاه  یــک  در 
انفجــار و  ایــن کارگــران به دلیــل 
گازگرفتگــی در معدن هــای زغــال 
ســنگ در ولســوالی دره صــوف  بــاالی 
ــان را  ــمنگان، جان های ش ــت س والی
از دســت دادنــد و چندیــن نفــر دیگــر 
زخمــی شــدند. ایــن کارگــران در پــی 
ــای جان شــان در  ــه به ــان ب ــن ن یافت
ــاوان  ــد و ت ــادن کار می کنن ــن مع ای

ســنگینی را می پردازنــد.
ــورای  ــدگان ش ــماری از نماین ش
نهادهــای  و  ســمنگان  والیتــی 
ــش  ــی از افزای ــراز نگران ــا اب ــر ب ناظ
ــی کارگــراِن ســاده  در  زیان هــای جان
ــای  ــت و مقام ه ــادن، حکوم ــن مع ای
ــی  ــی، بهره کش ــی را در بی توجه محل
ــم  ــران مته ــن کارگ ــتثمار از ای و اس
ــت  ــد ریاس ــان می گوین ــد. آن می کنن
و  شــمال  ســنگ  زغــال  تصــدی 

گرچنــد اخیــرا ســهولت های حقوقــی 
ــادن  ــتخراج مع ــوز اس ــدور مج در ص
ــده  ــود آم ــک به وج ــاس کوچ در مقی
اســت، امــا در اثــر عــدم آگاهــی 
ــق  ــی تطبی ــا و مســئوالن محل مقام ه
زغــال  »تصدی هــای  نمی شــود: 
ســنگ شــمال نبایــد مــردم را در 
اســتخراج خودســر و صــرف به خاطــر 
درآمدشــان تشــویق کنــد، بلکــه پــس 
از انجــام ســروی، مطالعــات تخنیکــی 
در  ســاحه ها،  و  مــواد  امنیتــی  و 
گرفتــه  کار  جــواز  بایــد  نخســت 
ــا  ــود. ام ــاز ش شــده و ســپس کار آغ
متاســفانه مقام هــای محلــی و مــردم 
ــن  محــل هیــچ درک و آگاهــی در ای

ــد.« ــورد ندارن م
ــار  ــد، آم ــمندر می گوی ــای س آق
قراردادهــای رســمی اســتخراج زغــال 
ســنگ در سراســر کشــور از ۱۰ قــرار 
داد بیش تــر نیســت: »قراردادهــای 
رســمی از چندیــن ســال بــه این ســو 
حکومــت  زمــان  در  به خصــوص 
و  بــوده  ممنــوع  ملــی  وحــدت 
ازیــن رو  اســت.  نگرفتــه  صــورت 
ــی  ــر و غیرقانون اســتخراج های خودس
در  اســت.  رســیده  اوج خــود  بــه 
ــم  ــع را ه ــن نف ــان بیش تری ــن می ای
ــرده  ــدان ب ــلح و زورمن ــان مس مخالف
ــام  ــردم ع ــی را م ــن قربان و بیش تری

داده اســت.«
آســیب های  از  نگرانــی 

یســتی محیط ز
ناظــر  نهادهــای  از  شــماری 
محیط  زیســتی و منابــع طبیعــی از 
افزایــش خطــر و تلفــات جانــی ابــراز 
ــه  ــد ک ــد و می گوین ــی می کنن نگران
ــات  ــر تلف ــال خط ــت هرس ــا گذش ب
ــه  ــا توج ــا ب ــن معدن ه ــی در ای جان
حفاری  هــای  عمیق ترشــدن  بــه 
ــا  ــد، ام ــش می یاب ــلکی، افزای غیرمس
توجهــی از ســوی دولــت صــورت 

 . د نمی گیــر

در حالی کــه  محلــی  مقام هــای 
میلیــارد  ســه  از  بیــش  ســاالنه 
افغانــی تنهــا از بخــش معــادن زغــال 
ــد،  ــت می آورن ــمال به دس ــنگ ش س
امــا هیچ گونــه توجــه در زمینــه ی 
زغــال  اســتخراج  معیاری ســازی 

ــد.  ــنگ ندارن س
عضــو  بســیج،  محمدپذیــر 
ــمنگان  ــت س ــی والی ــورای والیت ش
کــه  می گویــد  روز  اطالعــات  بــه 
ــمول  ــر به ش ــزار کارگ ــدود ۳۰ ه ح
صد هــا کــودک بــا مــزد کــم )روزانــه 
چهارصــد تــا پنج صــد افغانــی( در 
به شــکل خود ســر و  ایــن معــادن 
ــی  ــوارد ایمن ــت م ــدون در نظرداش ب
ــه ای  ــن کار غیرحرف ــد. ای کار می کنن
ــاالنه  ــیج س ــای بس ــه ی آق ــه گفت ب
پانــزده تــا بیســت نفــر تلفــات جانــی 

در پــی دارد. 
ــس  ــدگان مجل ــماری از نماین ش
ــال  ــتخراج زغ ــر اس ــد بیش ت می گوین
ــر  ــکل خودس ــمال به ش ــنگ در ش س
می شــود.  انجــام  غیرحرفــه ای  و 
حاجــی رازمحمــد عضــو مجلس ســنا 
ــا  ــد: »تنه ــات روز می گوی ــه اطالع ب
چهــار شــرکت قــراردادی رســمی در 
ســاحاتی بســیار محــدود )در ســه 
ـ چهــار تــا معــدن( والیــت ســمنگان 
ــز  ــرکت ها نی ــن ش ــد، ای کار می کنن
ــه ای  ــان را غیرحرف ــد کارش 7۰ درص
انجــام  ســنتی  شــیوه ی  بــه  و 
می دهنــد. طــوری کــه به گونــه ی 
ــذار  ــام واگ ــردم ع ــه م ــی ب غیرقانون
ــند.« ــان کار می کش ــد و از آن می کنن

ــد  ــای مطفــی می گوی درامــد دارد. آق
کــه ایــن وزارت اخیــرا اســتراتژی 
ــه کــرده  معــدن کاری کوچــک را تهی
کــه از طریــق آن مــردم محــل را 
تشــویق می کنــد کــه مجــوز فعالیــت 
بگیرنــد تــا زمینه هــای اســتخراج 
حرفــه ای برای شــان فراهــم شــود. 
ــد،  ــان می گوی ــی همچن ــای مطف آق
ــرای کنتــرل از اســتخراج خودســر،  ب
معــادن  از  محافظــت  کمیتــه ی 
آقــای  گفتــه ی  بــه  می کنــد.  کار 
مطفــی ایــن کمیتــه توانســته اســت 
ــی و  ــتخراج غیرقانون ــون از اس ــا کن ت
شــش صد  حــدود  در  غیرحرفــه ای 
ســاحه را در سراســر کشــور متوقــف 
ــی  ــای مطف ــه ی آق ــه گفت ــازد. ب س
از ســاحات  دقیــق  آمــار  گرچنــد 
ســمنگان  در  خودســر  اســتخراج 
ایــن  از  شــماری  در  امــا  نــدارد، 
ســروی ها  و  مطالعــات  ســاحات 
در  آن  اســتخراج  تــا  شــده  آغــاز 
ــق  ــک مطاب ــزرگ و کوچ ــاس ب مقی
وزارت  ایــن  جدیــد  برنامه هــای 
ــی  ــه داوطلب ــک ب ــده ی نزدی ــه آین ب

گذاشــته شــود. 
رییــس  واحــدی،  عبدالطیــف 
ــد،  معــادن والیــت ســمنگان، می گوی
ــرارداد  ــرکت ق ــه ش ــا س ــون تنه اکن
ســنگ  زغــال  اســتخراج  رســمی 
واحــدی  آقــای  دارد.  را  ســمنگان 
شــرکت ها  ایــن  کار  می گویــد، 
اســت،  مســلکی  و  حرفــه ای 

ــری، عضــو شــبکه  ــم جعف ابراهی
منابــع  و  از محیط زیســت  نظــارت 
ــد:  ــه اطالعــات روز می گوی طبیعــی ب
ــود.  ــر می ش ــال بیش ت ــات هرس »تلف
رســانه ای  تلفــات  از  بســیاری 
طبــق  هفتــه  هــر  در  نمی شــود. 
گزارشــاتی کــه بــه مــا می رســد، 
حادثــه ی  و  ســانحه  چندیــن 
زخمی شــدن و مــرگ وجــود دارد. 
شــاید هرســال حــدود هــزار نفــر 

می شــوند.« زخمــی  و  کشــته 
آقــای جعفــری می گویــد کــه 
خصــوص  بــه  کارگــران  حقــوق 
معدن هــا  ایــن  در  کار  کــودکان 
گفتــه ی  بــه  نمی شــود.  رعایــت 
حــدود  »شــاید  جعفــری:  آقــای 
پنج صــد معــدن در ســمنگان وجــود 
ــد کــه ۳۰-۴۰ درصــد  داشــته باش
دولــت  کودکاننــد.  آن  کارگــران 
ــاردی  ــاالنه ی میلی ــد س ــرف درآم ص
ــه  ــد و هیچ گون ــع آوری می کن را جم
تامیــن  در  اولویت بنــدی  و  برنامــه 
معیاری ســازی  و  کارگــری  حقــوق 

نــدارد« اســتخراج ها  ایــن 
مطفــی،  عبدالقدیــر  امــا 
معــادن  وزارت  ســخن گوی 
از  دولــت  درآمــد  پترولیــم  و 
تشــویق  و  اســتخراج های خودســر 
آنــان را بــه ادامــه ی کار غیرحرفــه ای 
در والیــت ســمنگان رد می کنــد و 
کــه  می گویــد  روز  اطالعــات   بــه 
ــمی  ــای رس ــا از قرارداده ــت تنه دول

ــد  ــی رازمحم ــه ی حاج ــه گفت ب
هــزار  دو  از  بیــش  در  در حالی کــه 
ســوی  از  کــه  حفرکاری هــای 
ــت  ــف والی ــاحاتی مختل ــردم در س م
ســمنگان انجــام شــده، هــزاران نفــر 
ــه شــیوه ی  ــه ای و ب به شــکل غیرحرف
ســنتی کار می کننــد. بــه گفتــه ی 
ــال  ــدی زغ ــتقل تص ــت مس او ریاس
ــچ  ــم این کــه هی ســنگ شــمال به  رغ
توجهــی در فراهم ســازی امکانــات 
ــد،  ــران ندارن ــن کارگ ــرای ای ــی ب فن
درامــد  به خاطــر  را  مــردم  بلکــه 
می کننــد:  هــم  تشــویق  بیش تــر 
ــی  ــوان غیرقانون ــردم را نمی ت »کار م
پنداشــت؛ زیــرا تصــدی دولتــی از 
را  آنــان  و  می گیــرد  مالیــه  آنــان 
تشــویق می کننــد کــه اســتخراج 
کننــد. از ایــن طریــق روزانــه بیســت 
ــد  ــی درام ــون افغان ــی میلی ــی س ال
دارد، در حالی کــه مســئولیت هایش 
ــه ای  ــت و کار حرف ــن امنی را در تامی

نمی دهــد.« انجــام 
ســنا  مجلــس  عضــو  ایــن 
ناچــاری  روی  از  مــردم  می گویــد، 
و فقــر، کار غیرحرفــه ای را انجــام 
می دهنــد کــه هــر از گاهــی ممکــن 
در اثــر انفجــار، گازگرفتگــی و ریــزش 
ــت  ــان را از دس ــا جان های ش دیواره

ــد.  دهن
از ســویی هــم رحیــم اهلل ســمندر، 
رییــس اجرایی اتــاق صنایــع و معادن 
ــی  ــراز نگران ــا اب ــات روز ب ــه اطالع ب
ــر  ــه ای و خودس ــتخراج غیرحرف از اس
می گویــد،  افغانســتان  در  معــادن 

عبدالطیف واحدی، رییس معادن والیت سمنگان، می گوید، اکنون تنها سه 
شرکت قرارداد رسمی استخراج زغال سنگ سمنگان را دارد. آقای واحدی 
می گوید، کار این شرکت ها حرفه ای و مسلکی است، اما استخراج های خودسر 
و غیرحرفه ای بیش تر از سوی زورمندان صورت می گیرد و از طریق ترازوی 

ریاست تصدی زغال سنگ شمال بارگیری و اجازه داده می شود. 

بنابر آمار رسمی مقام های محلی، در دو حادثه ی جداگانه  در یک ماه اخیر، 
13 نفر از این کارگران به دلیل انفجار و گازگرفتگی در معدن های زغال سنگ 
در ولسوالی دره صوف  باالی والیت سمنگان، جان های شان را از دست دادند و 
چندین نفر دیگر زخمی شدند. این کارگران در پی یافتن نان به بهای جان شان 

در این معادن کار می کنند و تاوان سنگینی را می پردازند.

لیاقت الیق 
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استخراج غیرحرفه ای زغال سنگ سمنگان؛ رفتن در پی نان به بهای جان 
لطف علی سلطانی

آیا آستینی برای اصالحات 
در وزارت داخله بر زده شده است؟

می کنـد.« رسـیدگی 
مقام هـای امریکایی نیز پارسـال 
از کارکرد دادسـتانی کل انتقاد کرده 
و گفتـه بودنـد که تالش هـای مرکز 
عدلـی بـرای مبـارزه بـا فسـاد راکد 
مقامـات  گفتـه ی  بـه  اسـت.  شـده 
ایـاالت متحده، یک برنامـه ی مبارزه 
با فسـاد کـه زمانی به عنـوان روزنه ی 
امید در افغانسـتان دانسـته می شـد، 
مقامـات  اسـت.  ناکامـی  بـه  رو 
امریکایـی  گفتـه بودند که دادسـتان 

کل افغانسـتان فاسـد است.
»روزانـه 500 جنگجـوی طالـب 

می شـوند« کشـته 
وزارت  امنیتـی  ارشـد  معیـن 
قبـل  مـاه  سـه  می گویـد  داخلـه 
وقتـی او تـازه به عنـوان معین ارشـد 
وزارت داخلـه گماشـته شـده بـود، 
سـقوط والیت ها بزرگ تریـن نگرانی 
دولـت افغانسـتان بـود، امـا اکنـون 
بـا تغییراتـی کـه در شـیوه ی جنگ 
و رهبـری جنـگ آمـده اسـت، ایـن 
نگرانی رفع شـده اسـت: »بـا رهبری 
جدیـدی کـه تعییـن شـده اسـت و 
عملیات هـای کـه صـورت می گیرند، 
سـقوط  خیـال  و  خـواب  دشـمن 

والیـت هـا را هـم نبیننـد.«
بـه گفتـه ی آقـای سـعادت هـر 
نیروهـای  عملیات هـای  در  هفتـه 
امنیتـی و دفاعـی افغاسـتان به طـور 
هراس افگـن  و  طالـب  اوسـط 5۰۰ 
سـاعتی   2۴ »از  می شـوند:  کشـته 
کـه ۱8 سـاعت آن را کار می کنیـم، 
تروریسـم  علیـه  دوامـدار  به طـور 
ضربـات  دارد،  جریـان  عملیـات 
شـب هنگام  عملیـات  و  هوایـی 
صـورت می گیـرد و دیگـر تشـویش 

پس از سـقوط حاکمیت طالبان 
و روی کار آمـدن نظام جدید، فسـاد 
در  به خصـوص  دولـت  دسـتگاه  در 
نهادهـای امنیتـی یکی از مشـکالت 
جـدی دولت افغانسـتان بوده اسـت. 
در ایـن مـدت کم تـر مقـام دولتی با 
صراحـت بـه وجـود ایـن مشـکالت 
اعتـراف کرده اسـت. اخیـرا اما معین 
ارشـد امنیتـی وزارت داخلـه اعـالم 
کـرد کـه فسـاد در ایـن وزارت در 
سـطوح بـاال بـه »اوجـش« رسـیده 
اسـت و بـرای رفع آن اکنـون اراده ی 

جـدی وجـود دارد. 
سـعادت،  خوشـحال  جنـرال 
معیـن ارشـد امنیتـی وزارت داخلـه 
روز دوشـنبه، 2۳ ثـور در »سـیمینار 
تحلیـل جرایـم جنایـی در کابـل« 
گذشـته  سـال  در  ۱8  کـه  گفـت 
میلیاردهـا دالـر مصرف شـده اسـت، 
امـا به دلیل موجودیت فسـاد، اکنون 
وزارت داخلـه حتـا یـک انسـتتیوت 
مسـلکی نـدارد؛ از همیـن رو ظرفیت 
نیروهـای امنیتـی پاییـن اسـت. او 
تأکید کـرد اکنـون »عصـر تغییرات 
جـدی« در سـطوح مختلـف وزارت 
داخلـه به میـان آمـده اسـت و مردم 

بایـد از آن حمایـت کننـد. 
مقـام  کم تـر  ایـن  از  پیـش 
ارشـد حکومتـی و نظامـی بـا چنین 
دسـتگاه  در  فسـاد  از  صراحتـی 

بـود. گفتـه  سـخن  حکومـت 
و  زورمنـدان  مداخلـه  از  او 
چهره هـای سیاسـی در اسـتخدام ها 
و   کـرد  انتقـاد  داخلـه  وزارت  در 
گفـت کـه اگـر بخواهنـد تغییراتـی 
در سـطوح مختلـف بیاورنـد، صدهـا 
تماس از سـوی چهره های سیاسی و 
مقام هـای دولتـی دریافـت می کنند: 
بـزرگان  و  سیاسـیون  »بدبختانـه 
در دسـتگاه امنیتـی نفـوذ کرده انـد 
موردنظرشـان  و  مشـخص  افـراد  و 
جابه جـا  امنیتـی  پسـت های  در  را 
می کننـد. پولیس نیـاز بـه تغییر در 
رهبـری و تغییر انگیـزه دارد. پولیس 
تـا  بایـد کامـال غیرسیاسـی شـود، 
قانـون بـاالی همـه یکسـان تطبیق 

شـود.«
پـس از سـال 2۰۰۱ و سـقوط 
حاکمیـت طالبـان و روی کار آمـدن 
نظـام جدیـد، گروه هایی کـه در برابر 
طالبـان می جنگیدنـد بـه پیمانهـی 
وسـیعی وارد دسـتگاه دولت شـدند. 
و  ندیـده  مسـلکی  آمـوزش  آنـان 
فرماندهـان و جنگ جویـان آماتوری 
بودنـد کـه در برابـر ارتـش سـرخ و 
طالبـان جنگیـده بودند. ایـن نیروها 
در نهادهـای امنیتی و دفاعی کشـور 
در سـطوح مختلـف از سـرباز گرفته 

تـا جنـرال وارد شـدند. 
داخلـه  وزارت  ارشـد  معیـن 
افغانسـتان  اکنـون  کـه  می گویـد 
»خیـاالت  و  اسـت  کـرده  تغییـر 
از  بایـد  قبـل  دهه هـای  و  سـال ها 

شـود«.  بیـرون  سـرها 
آقای خوشـحال گفـت که مردم 
از جرایـم بـه سـطوح آمده اسـت. او 
از مـردم خواسـت کـه بـه پـا خیزند 
وزارت  در  اصالحـات  آوردن  از  و 
کننـد:  حمایـت  پولیـس  و  داخلـه 
»تسـیلم مجرمیـن و قانون شـکنان 
نشـوید. با یک صـدا بـا پولیس خود 
همکار شـویم تا قانـون باالی همگان 
یک سـان تطبیق شـود. نمی شود که 
پنج هزار پولیسـی که در کابل اسـت 
برکنـار و به جـای آن افـرادی نوی را 
وارد کنیـم. ایـن ممکـن نیسـت. اما 
ما آهسته آهسـته تغییـر می آوریم.«

وزارت  امنیتـی  ارشـد  معیـن 
داخلـه همچنیـن نهادهـای عدلی و 
قضایـی را به کـم کاری و کارشـنکی 
پولیـس  کـه  گفـت  و  کـرد  متهـم 
کارش را انجـام می دهـد و مجرمیـن 
نهادهـای  امـا  می کنـد،  گرفتـار  را 

سـقوط یک والیت را توسـط طالبان 
نداریـم.«

معین ارشـد امنیتـی در حالی از 
جدیـت نیروهای امنیتی و دفاعی در 
سـرکوب طالبـان و دیگـر گروه های 
کـه  می گویـد  سـخن  تروریسـتی 
ایـاالت  ویـژه  )بـازرس  سـیگار 
متحـده امریکا بـرای برای بازسـازی 
افغانسـتان( هفت مـاه قبـل از امروز 
) مـاه عقـرب ۱۳97( اعـالم کرد که 
دولـت در کل بـر 5۶ درصـد خـاک 
افغانسـتان کنتـرل دارد. همین طـور 
حـدود  در  کـه  مدعی انـد  طالبـان 
7۰ درصـد بر خاک افغانسـتان نفوذ 

دارند.
عـالوه بر ایـن، تلفات سـنگین، 
نیروهـای امنیتـی و دفاعـی در نبرد 
بـا طالبـان کـه علـت آن ضعـف در 
می شـود،  خوانـده  جنـگ  رهبـری 
یکـی از نقدهـای جـدی اسـت کـه 
بـر حکومـت افغانسـتان وارد اسـت. 
بـه  غنـی  رییس جمهـور  پارسـال 
زبـان خـود گفت کـه تنهـا در چهار 
سـال حکومت وحدت ملـی ۴5 هزار 
نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور در 
نبـرد بـا طالبـان و دیگـر گروه هـای 

شـده اند.  کشـته  هراس افگـن 
معیـن ارشـد امنیتـی اما بخش 
وسـیعی از ادعاهـای طالبـان مبنـی 
بر تلفـات نیروهای امنیتـی و دفاعی 
او  خوانـد.  تبلیغاتـی«  »جنـگ  را 
بـا اشـاره بـه فعالیت هـای طالبـان 
بـرای  اجتماعـی  شـبکه های  در 
جنـگ تبلیغاتـی گفت کـه ذبیح اهلل 
 ۴2 طالبـان،  سـخن گوی  مجاهـد، 
هـزار حسـاب فیسـبوک و ۳5 هـزار 
از  و  اسـت  تویتـر سـاخته  حسـاب 
»دروغ  دوامـدار  به صـورت  آن جـا 
امـا  او  می زنـد«.  الف  و  می گویـد 
گفـت که کشـته شـدن 5۰۰ طالب 
و  نیسـت  گـزاف  سـخن  هفتـه  در 
مسـتند اسـت: »فرماندهـان نظامی 
وقتـی عملیاتـی  افغانسـتان  دولـت 
مسـتند  می کننـد،  راه انـدازی  را 
عکـس  طالـب  کشته شـدگان  از 
می گیرنـد و می فرسـتند بـه مرکز.«

ــد  ــای مطفــی می گوی درامــد دارد. آق
کــه ایــن وزارت اخیــرا اســتراتژی 
ــه کــرده  معــدن کاری کوچــک را تهی
کــه از طریــق آن مــردم محــل را 
تشــویق می کنــد کــه مجــوز فعالیــت 
بگیرنــد تــا زمینه هــای اســتخراج 
حرفــه ای برای شــان فراهــم شــود. 
ــد،  ــان می گوی ــی همچن ــای مطف آق
ــرای کنتــرل از اســتخراج خودســر،  ب
معــادن  از  محافظــت  کمیتــه ی 
آقــای  گفتــه ی  بــه  می کنــد.  کار 
مطفــی ایــن کمیتــه توانســته اســت 
ــی و  ــتخراج غیرقانون ــون از اس ــا کن ت
شــش صد  حــدود  در  غیرحرفــه ای 
ســاحه را در سراســر کشــور متوقــف 
ــی  ــای مطف ــه ی آق ــه گفت ــازد. ب س
از ســاحات  دقیــق  آمــار  گرچنــد 
ســمنگان  در  خودســر  اســتخراج 
ایــن  از  شــماری  در  امــا  نــدارد، 
ســروی ها  و  مطالعــات  ســاحات 
در  آن  اســتخراج  تــا  شــده  آغــاز 
ــق  ــک مطاب ــزرگ و کوچ ــاس ب مقی
وزارت  ایــن  جدیــد  برنامه هــای 
ــی  ــه داوطلب ــک ب ــده ی نزدی ــه آین ب

گذاشــته شــود. 
رییــس  واحــدی،  عبدالطیــف 
ــد،  معــادن والیــت ســمنگان، می گوی
ــرارداد  ــرکت ق ــه ش ــا س ــون تنه اکن
ســنگ  زغــال  اســتخراج  رســمی 
واحــدی  آقــای  دارد.  را  ســمنگان 
شــرکت ها  ایــن  کار  می گویــد، 
اســت،  مســلکی  و  حرفــه ای 

و  خودســر  اســتخراج های  امــا 
ســوی  از  بیش تــر  غیرحرفــه ای 
از  و  می گیــرد  صــورت  زورمنــدان 
تصــدی  ریاســت  تــرازوی  طریــق 
زغــال ســنگ شــمال بارگیــری و 

می شــود.  داده  اجــازه 
می گویــد،  واحــدی  آقــای 
مســئولیت زیان هــای جانــی کارگــران 
بــه ریاســت تصــدی  نیــز  ســاده 
برمی گــردد.  شــمال  ذغال ســنگ 
ــه  ــدی در س ــای واح ــه ی آق ــه گفت ب
شــرکت کــه قــرارداد رســمی دارنــد، 
به صــورت  نفــر  هفت صــد  حــدود 
حرفــه ای و فنــی در حــدود پنجــا تــا 
ــد  ــاری )صــوف( کار می کنن صــد حّف
ــز  ــان نی ــوق کاری آن ــام حق ــه تم و ب
بــه  در حالی کــه  می شــود.  توجــه 
ــای واحــدی، در بیــش از  ــه ی آق گفت
پنج صــد حفــاری دیگــر زورمنــدان و 
ــر و  ــورت خودس ــل به ص ــردم مح م
ــد  ــد و درآم ــه ای کار می کنن غیرحرف
ــال  ــق ریاســت تصــدی زغ آن از طری
ســنگ شــمال جمــع آوری می شــود. 
ــد  ــای واحــدی، درآم ــه ی آق ــه گفت ب
ســاالنه ی ریاســت معــادن والیــت 
قــرارداد  ســه  ایــن  از  ســمنگان 
در ســال گذشــته حــدود صــد و 
۴۰ میلیــون افغانــی بــوده اســت، 
ســال  یــک  آمــد  در  در حالی کــه 
ریاســت تصــدی زغــال  ســنگ شــمال 
در مجمــوع بــه بیــش از ســه میلیــارد 

می رســد.  افغانــی 
اســتخراج  واحــدی  آقــای 
ــراردادی  ــرکت های ق ــه ای ش غیرحرف
رد  را  کارگــران  از  بهره کشــی  و 
اســتخراج  می گویــد،  او  می کنــد. 
زورمنــدان  مداخلــه ی  و  خودســر 
بــه حــدی اســت کــه ۳۰ تــا 5۰ 
ــز  درصــد ســاحات قراردادشــده را نی
ــن  ــد. از ای ــب کرده ان ــدان غص زورمن
 رو مــردم گمــان می کننــد کــه در 
ــردم کار  ــرکت ها از م ــاحات ش آن س

 . می کشــند
آمــر  باهــر،  برهان الدیــن 
نمایندگــی تصــدی زغــال ســنگ 
شــمال در والیــت ســمنگان، امــا بــه 
اطالعــات روز می گویــد، کنتــرل ایــن 
ــز روی معــادن محــدودی  تصــدی نی
ــت. وی  ــمنگان اس ــنگ س ــال س زغ
ــتخراج  ــه اس ــام ب ــردم ع ــویق م تش
و  می کنــد  رد  را  غیرحرفــه  ای 
می گویــد، درآمــدی نیــز از آنــان 
می گویــد،  باهــر  آقــای  ندارنــد. 
از  بیش تــر  اســتخراج ها  این گونــه 
ســوی مالــکان زمین هــا و زورمنــدان 
آن  در  آنــان  و  می گیــرد  صــورت 
دخیــل نیســت: »تــالش شــده اســت 
کــه کنتــرل شــود. انجنیــران مــا 
ــا  ــد، ام ــدار می دهن ــردم هش ــه م ب
آنــان توجــه نمی کننــد، پنهانــی و 
ــد.  ــم کار می کنن ــب ه ــی در ش گاه
خودشــان  بــه  مسئولیت شــان 

برمی گــردد« 
ــن تصــدی  ــر ای ــه ی باه ــه گفت ب
ــی  ســاالنه  حــدود ســه میلیــارد افغان
ــنگ  ــال س ــای زغ ــر معدن ه از سراس
او  دارد.  درآمــد  شــمالی  والیــات 
ــاحاتی  ــد از س ــن درآم ــد، ای می گوی
آن  در  تصــدی  ایــن  کــه  اســت 
به صــورت  معــادن  و  دارد  کنتــرل 

می شــود.  اســتخراج  حرفــه ای 

و  تأثیـر  تحـت  قضایـی  و  عدلـی 
بهانه هـای  بـه  سیاسـی  فشـارهای 
مختلـف، چون تکمیل نبودن اسـناد 
از تعقیب و بررسـی پرونده ها دسـت 

. می کشـند
دادسـتانی کل کشـور امـا ایـن 
می گویـد  و  می کنـد  رد  را  ادعاهـا 
کـه این اداره براسـاس مـاده ی ۱۳۴ 
قانـون اساسـی بـا اسـتقاللیت تمام 
رسـولی،  جمشـید  می کنـد.  عمـل 
بـه  کل  دادسـتانی  سـخن گوی 
اطالعـات روز گفـت کـه در بررسـی 
مداخلـه ی  هیچ گونـه  پرونده هـا 
زورمنـدان  مداخلـه ی  یـا  سیاسـی 
وجـود نداشـته و بـه کسـی اجـازه 
مداخله داده نمی شـود. آقای رسولی 
تأکیـد کـرد در صورتـی کـه چنیـن 
مـوارد و ادعاهـا وجود داشـته باشـد، 
مدعیـان آن را بـا سـند و مـدرک به 

دادسـتانی کل تحویـل دهـد. 
کل  دادسـتانی  سـخن گوی 
فرهنـگ  دوره ی  کـه  می گویـد 
معافیـت از مجـازات دیگـر بـه پایان 
رسـیده اسـت و پرونده هـای فسـاد 
مقام هـای ارشـد دولتـی از معیـن تا 
وزیـر بررسـی و بـه دادگاه فرسـتاده 
شـده اسـت: »شـما ببینیـد بیـش 
از ۱8 جنـرال چندسـتاره  بـه میـز 
محاکمـه کشـیده شـده  و مجـازات 
شـده اند. تا سـطح وزیـر تحقیقاتش 
از سـوی دادسـتانی کل انجـام شـده 
و بـه محکمه ی خاص سـپرده شـده 
سـناتور  و  والـی  سـطح  تـا  اسـت. 
محاکمـه شـده اند. بیـش از هشـت 
ایـن  بـه  شـده اند.  محکمـه  معیـن 
سـارنوالی  لـوی  کـه  اسـت  معنـی 
کشـور با اسـتقاللیت کامل به قاضایا 

عبدالطیف واحدی، رییس معادن والیت سمنگان، می گوید، اکنون تنها سه 
شرکت قرارداد رسمی استخراج زغال سنگ سمنگان را دارد. آقای واحدی 
می گوید، کار این شرکت ها حرفه ای و مسلکی است، اما استخراج های خودسر 
و غیرحرفه ای بیش تر از سوی زورمندان صورت می گیرد و از طریق ترازوی 

ریاست تصدی زغال سنگ شمال بارگیری و اجازه داده می شود. 

معین ارشد امنیتی در حالی از جدیت نیروهای امنیتی و دفاعی در 
سرکوب طالبان و دیگر گروه های تروریستی سخن می گوید که سیگار 
)بازرس ویژه ایاالت متحده امریکا برای برای بازسازی افغانستان( 
هفت ماه قبل از امروز ) ماه عقرب 1397( اعالم کرد که دولت در کل بر 
56 درصد خاک افغانستان کنترل دارد. همین طور طالبان مدعی اند که 

در حدود 70 درصد بر خاک افغانستان نفوذ دارند.
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کوریای شمالی از امریکا خواست کشتی توقیف شده را بازگرداند
کوریــای شــمالی از امریــکا خواســته اســت یــک 
ــد. ــن کشــور را بازگردان ــی ای ــاری توقیف ــد کشــتی ب فرون

بــه نقــل از بی بی ســی فارســی، هفتــه ی گذشــته 
ــن  ــی ای ــروی دریای ــه نی ــت ک ــکا گف ــه امری وزارت خارج
کشــور کشــتی را کــه حامــل زغال ســنگ صادراتــی 
ــاری  ــای تج ــرای تحریم ه ــود، در اج ــمالی ب ــای ش کوری
ــکی  ــته ای و موش ــای هس ــه برنامه ه ــل علی ــازمان مل س
کوریــای شــمالی توقیــف کــرده اســت. ایــن کشــتی بــاری 
ــزی متوقــف شــده  ــی اندون ــر توســط نیــروی دریای پیش ت

ــود. ب
ــه  ــل از جمل ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــات ش مصوب
ــی کشــورهای عضــو  ــرای تمام ــم ب ــورد وضــع تحری در م
ــتی  ــن کش ــف ای ــده توقی ــاالت متح ــت و ای الزم االجراس
ــم هســته ای و موشــکی  ــه تحری را به عنــوان اجــرای مصوب

ــه دانســته اســت. ــمالی موج ــای ش کوری
دیــروز )سه شــنبه، 2۴ ثــور( خبرگــزاری رســمی 
امــور  وزارت  ســخن گوی  اظهــارات  شــمالی  کوریــای 
ــاالت  ــدام ای ــه اق ــرد ک ــن کشــور را منتشــر ک ــه ای خارج
متحــده را »غیرقانونــی و وخیــم« توصیــف کــرده و گفتــه 
ــه قطعنامه هــای  ــا اســتناد ب اســت توقیــف ایــن کشــتی ب
شــورای امنیــت و سیاســت دولــت امریــکا در اعمــال 
ــه  ــمالی ناموج ــای ش ــر کوری ــی« ب ــای تحمیل »تحریم ه

ــت. اس

ــه  ــمالی گفت ــای ش ــه کوری ــخن گوی وزارت خارج س
ــت »آشــکارا حــق  ــای شــورای امنی ــه قطعنامه ه اســت ک
حاکمیــت دولــت مــا را مخــدوش کــرده اســت و در نتیجــه 
مــا آن هــا را اساســا مــردود و کال محکــوم و غیرقابــل اجــرا 

می دانیــم.«
تحریم هــای  بــه  اشــاره  بــا  ســخن گو  ایــن 
ــرده  ــم ک ــور را مته ــن کش ــز ای ــکا نی ــه ی امری یک جانب
بــر  را  زمینــه  ایــن  خــود  تصمیم هــای  کــه  اســت 

ــت  ــزوده اس ــرده و اف ــل ک ــم تحمی ــر ه ــای دیگ دولت ه
ــتاخانه ی  ــض گس ــی نق ــه معن ــردی ب ــن رویک ــه »چنی ک
ــه  ــت ک ــل اس ــوق بین المل ــده ی حق ــن شناخته ش موازی
ــد در  ــتقلی نمی توان ــور مس ــچ کش ــه هی ــح دارد ک تصری
ــرد.« ــرار گی ــری ق ــور دیگ ــی کش ــت قضای ــوزه حاکمی ح

وی گفتــه اســت کــه توقیــف ایــن کشــتی در ادامــه ی 
»رویکــرد حســاب گرانه ی امریــکا بــا هــدِف بــه زانــو 
ــق  ــا از طری ــق کوری ــک خل ــوری دموکراتی درآوردن جمه

ــت و  ــور اس ــن کش ــر ای ــار« ب ــر فش ــردن حداکث وارد ک
افــزوده کــه ایــن اقــدام »به وضــوح ناقــض بیانیــه ی 
مشــترک اجــالس ۱2 مــاه جــون ســال گذشــته اســت کــه 
مبنــای جدیــدی بــرای روابــط دوجانبــه ی تعریــف کــرد.« 
اشــاره ی ایــن بیانیــه بــه نشســت رییس جمهــوری امریــکا 

ــت. ــنگاپور اس ــمالی در س ــای ش ــر کوری و رهب
ســخن گوی وزارت خارجــه کوریــای شــمالی بــه 
ــدام  ــه »عواقــب اق ــد ب ــکا هشــدار داده اســت کــه بای امری
شــنیع خــود بــرای تحــوالت آتــی بیندیشــد و فورا کشــتی 

ــد.« ــا را بازگردان م
در  شــمالی  کوریــای  خارجــه  وزارت  ســخن گوی 
ــه  ــی ک ــه »آن زمان ــت ک ــه اس ــود گفت ــه خ ــان بیانی پای
ایــاالت متحــده بــه میــل خــود شــرایط جهانــی را شــکل 
ــکا  ــر امری ــده و اگ ــپری ش ــه س ــت ک ــی داد، مدت هاس م
فکــر کــرده کــه جمهــوری دموکراتیــک خلــق کوریــا از آن 
گــروه کشــورهایی اســت کــه منطــق امریکایــی اســتفاده از 
ــر آن هــا تاثیــر بگــذارد، مرتکــب محاســبه  ــد ب زور می توان

اشــتباه بزرگــی شــده اســت.«
ــه  ــت ک ــه اس ــمالی گفت ــای ش ــه کوری وزارت خارج
ایــن کشــتی بــه جزایــر ســاموآ انتقــال داده شــده اســت. 
ــه  ــوس آرام از جمل ــع در اقیان ــکا واق ــاموآ امری ــر س جزای
ــاالت متحــده و  ــه ای ــق ب ــا متعل ــاوراء دری ســرزمین های م

ــه اســت. ــکا در منطق ــی امری ــگاه نظام محــل پای

در صورت افزایش تنش با ایران؛ امریکا ۱۲۰ هزار نیروی نظامی به خلیج فارس می فرستد

جـرج  سـاختن  متقاعـد  بـه  موفـق 
بـوش، رییس جمهـوری وقـت امریکا، 

بـه حملـه بـه ایـران نشـد.
خبرنـگار ایـن روزنامـه می گوید، 
جزئیـات طـرح را از زبـان دسـت کم 
شـش نفـر از مقام هـای امنیـت ملـی 

حاضر در جلسـه شـنیده اسـت.
از جملـه افـراد شـاخص حاضـر 
عـالوه  پنج شـنبه  روز  جلسـه ی  در 
بـر شـاناهان و بولتون، جینا هسـپل، 
مرکـزی  اطالعـات  آژانـس  رییـس 
دانفـورد،  جـوزف  سـیا،  بـه  موسـوم 
رییس سـتاد مشـترک ارتـش امریکا، 
و دن کوتـس، مدیـر اطالعـات ملـی 

بودنـد.  
نیویورک تایمـز،  گـزارش  بـه 
تعـداد نیـروی پیشـنهادی حاضریـن 
در جلسـه را شـوکه کـرد. ایـن تعداد 

روزنامهـی  روز:  اطالعـات 
از  گزارشـی  در  نیویورک تایمـز 
بـرای  امریـکا  ایـاالت متحـده  قصـد 
اعـزام ۱2۰ هـزار نیـروی نظامـی بـه 
ایـران  بـا  مقابلـه  بـرای  خاورمیانـه 

اسـت. داده  خبـر 
انترنشـنال،  ایـران  گـزارش  بـه 
نقـل  بـه  امریکایـی  روزنامـه ی  ایـن 
کشـور  ایـن  دولتـی  مقام هـای  از 
گزارش داده اسـت پاتریک شـاناهان، 
در  امریـکا،  دفـاع  وزارت  سرپرسـت 
جلسـه ای در روز پنج شـنبه )۱9 ثور( 
احتمالـی  اقـدام  برنامـه ی  آخریـن 
را  تهـران  علیـه  واشـنگتن  نظامـی 
بـرای دسـتیاران ارشـد امنیـت ملـی 

دونالـد ترمـپ شـرح داده اسـت.
نیویورک تایمـز،  نوشـته ی  بـه 
در صورتـی کـه ایـران بـه نیروهـای 

تحریم هـای لغوشـده علیـه جمهوری 
کـرد. اعمـال  مجـددا  را  اسـالمی 

یـک سـال پس از خـروج ترمپ، 
دولـت ایـران اعـالم کـرد، بـه علـت 
برجـام،  منافـع  از  بهره منـدی  عـدم 
اجـرای دو تعهـد مربـوط بـه تولیـد 
غنی شـده  اورانیـوم  و  سـنگین  آب 
را متوقـف خواهـد کـرد. شـرط ایران 
بـرای تعهـد کامـل بـه برجـام، رفـع 
اعـالم  بانکـی  و  نفتـی  تحریم هـای 

شـده اسـت.
اسـت،  گفتـه  بارهـا  ترمـپ 
آمادگـی دارد بـا مقام هـای جمهوری 
اسـالمی به یـک توافق جدید برسـد. 
تهران شـرط خـود را بـرای گفت وگو 
بـه برجـام عنـوان  امریـکا  بازگشـت 

کـرده اسـت.
روزنامـه  ایـن  نوشـته ی  بـه 
امریـکا  دولـت  درون  اختالفـات 
ایـران  بـه  واکنـش  نـوع  دربـاره ی 
تشـدید شـده اسـت. برخی مقام های 
ارشـد می گوینـد، ارائـه طـرح اقـدام 
نظامـی نشـانگر تهدیـد ایـران بـرای 
امـا  اسـت؛  امریکایـی  نیروهـای 
برخـی دیگـر کـه موافـق راه حل های 
حل وفصـل  بـرای  دیپلماتیـک 
اقـدام  برنامـه ی  تنش هـای فعلی انـد 
نظامـی را ترفنـدی بـرای هشـدار به 

می کننـد. تعبیـر  ایـران 
در  اروپـا  خارجـه  امـور  وزرای 
دیـدار روز دوشـنبه  بـا مایـک پمپئو، 
بـه  نسـبت  امریـکا،  خارجـه  وزیـر 
تشـدید تنـش بیـن ایـران و امریـکا 

کردنـد. نگرانـی  ابـراز 
دو نفـر از مقام هـای امنیت ملی 

تعـداد  بـه  نزدیـک  تقریبـا  سـرباز 
نیروهـای اعزامـی امریکا بـه عراق در 
حملـه به این کشـور در سـال 2۰۰۳ 

. ست ا
هنوز مشـخص نیسـت آیا ترمپ 
سـربازان  اسـت  کـرده  تـالش  کـه 
امریکایـی را از افغانسـتان و سـوریه 
منطقـه   بـه  مجـددا  کنـد،  خـارج 
خاورمیانـه نیـرو اعـزام خواهـد کـرد 
یـا خیـر. همچنیـن مشـخص نشـده 
برنامـه ی  جزئیـات  آیـا  کـه  اسـت 
ترمـپ  اطـالع  بـه  نظامـی  اقـدام 

رسـیده اسـت یـا خیـر.
روز  امریـکا  رییس جمهـوری 
بـه  پاسـخ  در  ثـور(    2۳( دوشـنبه 
این کـه آیـا به دنبـال تغییـر حکومت 
گفـت:  خیـر،  یـا  اسـت  ایـران  در 
ایـران  مـورد  در  اوضـاع  »ببینیـم 
چطـور پیش خواهد رفـت. اگر کاری 
کننـد، اشـتباه خیلـی بـدی اسـت.«

بخـش از طـرح جدیـد، مربـوط 
علیـه  احتمالـی  نظامـی  اقـدام  بـه 
ایـران در صـورت از سـرگیری تولیـد 
سـوخت هسـته ای اسـت کـه طبـق 
توافـق برجـام متوقـف شـده اسـت. 
ایـران 97 در صد سـوخت هسـته ای 
بـه   2۰۱۶ سـال  در  را   تولیـدی 
در  و  کـرد  منتقـل  از کشـور  خـارج 
بـرای  کافـی  سـوخت  حاضـر  حـال 
پیـش رفتن به سـوی سـاخت سـالح 

نـدارد. هسـته ای 
 2۰۱5 سـال  در  برجـام  توافـق 
بیـن ایـران و شـش قـدرت جهانـی 
سـال  ترمـپ  امـا  شـد.  منعقـد 
گذشـته از ایـن توافـق خـارج شـد و 

بکوشـد  یـا  کنـد  حملـه  امریکایـی 
بـه تسـلیحات هسـته ای دسـت یابد، 
نیـروی  هـزار   ۱2۰ حـدود  امریـکا 
نظامـی بـه خاورمیانه اعـزام می کند.

تغییراتـی کـه در برنامـه ی اقدام 
نظامـی علیـه ایـران صـورت گرفتـه، 
مشـاور  بولتـون،  جـان  دسـتور  بـه 
امنیـت ملـی کاخ سـفید بوده اسـت.

بـه گفتـه ی مقام هـای امریکایی، 
بـرای  برنامـه ای  حاضـر  حـال  در 
حملـه ی زمینـی بـه ایـران در نظـر 
صـورت  در  و  اسـت  نشـده  گرفتـه 
بسـیار  تعـداد  تصمیمـی  چنیـن 
بـود. خواهـد  الزم  نیـرو  بیش تـری 

در  امریکایـی  روزنامـه ی  ایـن 
ارائه شـده  برنامـه ی  نوشـت،  ادامـه 
بیانگـر نفـوذ بولتـون در دولت ترمپ 
قبـل  دهـه  یـک  از  بیـش  او  اسـت. 

امریـکا گفته انـد کـه به نظر می رسـد 
تصمیـم ترمـپ در ماه دسـامبر برای 
خـروج نیروهـای امریکایی از سـوریه 
و کاهـش حضـور در آب هـای منطقه 
عـدم  از  را  ایـران  رهبـران  خیـال 
ایـن  بـا  جنـگ  بـه  امریـکا  تمایـل 

کشـور راحـت کرده اسـت.
اخیـرا وزارت دفـاع امریـکا یـک 
فرونـد نـاو هواپیمابـر، بمب افکن های 
موشـکی  دفـاع  سـامانه  ب-52، 
را  نظامـی  ادوات  دیگـر  و  پاتریـوت 
بـرای مقابلـه بـا تهدیـدات احتمالـی 
فـارس  خلیـج  بـه  ایـران  سـوی  از 

اعـزام کـرد.
مارکیـز، سـخن گوی  امـا گـرت 
امریـکا،  ملـی  امنیـت  شـورای 
بـه  دوشـنبه  روز  کـه  ایمیلـی  در 
نیویورک تایمـز ارسـال کـرد نوشـت: 
گفتـه  صریـح  »رییس جمهـوری 
اسـت کـه امریکا بـه دنبـال درگیری 
آمـاده ی  و  نبـوده  ایـران  بـا  نظامـی 
کشـور  ایـن  رهبـران  بـا  گفت وگـو 

اسـت.«
او در ادامـه توضیـح داد: »با این 
حـال، گزینـه ی انتخابـی ایـران طـی 
۴۰ سـال خشـونت بـوده اسـت و مـا 
آماده ایـم از نیروهـا و منافـع امریـکا 

در منطقـه دفـاع کنیم.«
طـرح جنـِگ قبلـی وزارت دفاع 
امریـکا بـرای مقابلـه با ایران با اسـم 
رمـز نیتـرو زئـوس شـناخته می شـد 
عملیـات  از  اسـتفاده  هـدف  کـه 
سـایبری بـرای فلـج کردن ایـران در 
سـاعات اولیـه  ی هـر گونـه درگیـری 

. د بو

عمر البشیر به قتل تظاهر کنندگان متهم شد؛ دو کشته در درگیری های خارطوم

اطالعــات روز: ســاعاتی پــس از توافــق 
ــودان  ــان در س ــان و نظامی ــران مخالف رهب
ــنبه 2۳  ــی در دوش ــت انتقال ــر دول ــر س ب
ثــور، در درگیــری بیــن افــراد مســلح و 

ــودان،  ــت س ــوم، پایتخ ــان در خارط معترض
یــک تظاهرکننــده و یــک افســر ارتــش 

ــدند. ــته ش کش
ــتان  ــردا، دادس ــو ف ــزارش رادی ــه گ ب

ــر  ــن روز عم ــم در همی ــی ســودان ه عموم
البشــیر، رییس جمهــور مخلــوع ایــن کشــور 
را بــه مشــارکت در کشــتار تظاهرکننــدگان 

متهــم کــرده اســت.
در بیانیــه ی دادســتان عمومــی ســودان 
ــران در  ــیر و دیگ ــر البش ــت: عم ــده اس آم
ــر  ــات اخی ــدگان در اعتراض ــل تظاهرکنن قت

ــتند. مشــارکت داش
تظاهــرات علیــه عمــر البشــیر کــه ۳۰ 
ــاه  ــرد، از م ــت ک ــودان حکوم ــر س ــال ب س
دســامبر )قــوس( آغــاز شــد ودر 22 حمــل 
ــش او را  ــات ارت ــترش اعتراض ــی گس در پ

ــرد. ــت ک ــار و بازداش برکن
ــک  ــر البشــیر ی ــرنگونی عم ــس از س پ
شــورای نظامــی قــدرت را در دســت گرفــت. 
امــا معترضــان خواســتار انتقــال قــدرت بــه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــتند. ب ــان هس غیرنظامی

ادامــه  اخیــر  هفته هــای  در  اعتراضــات 
ــته اســت. داش

تیراندازی و درگیری
اطــراف  در  تظاهرکننــدگان 
ــع  ــوم تجم ــی در خارط ــای نظام پادگان ه
ایــن طریــق مقام هــای  از  تــا  کرده انــد 
بــه  را  قــدرت  کننــد  وادار  را  نظامــی 

کننــد. منتقــل  غیرنظامیــان 
ــنبه  ــودان روز دوش ــی س ــورای نظام ش
اعــالم کــرده اســت، شــامگاه دوشــنبه 
ــش  ــدگان آت ــوی تجمع کنن ــه س ــرادی ب اف
ــه  ــته و س ــر کش ــک افس ــه ی ــودند ک گش
ســرباز نیــز زخمــی شــده انــد. منابــع 
بیمارســتانی در خارطــوم نیــز گفته انــد، 
ایــن  در  نیــز  غیرنظامیــان  از  شــماری 

شــده اند. زخمــی  تیرانــدازی 
مســلح  مخالفــان  نظامــی  شــورای 

را متهــم کــرده اســت کــه از پیشــرفت 
ــان  ــا معترض ــرات ب ــت آمده در مذاک به دس
ــد  ــی ناراحتن ــت انتقال ــکیل دول ــرای تش ب
و بــه همیــن دلیــل به ســوی معترضــان 

ــودند. ــش گش آت
می گوینــد،  نیــز  تظاهرکننــدگان 
ــته و  ــت گذش ــه حکوم ــای وابســته ب نیروه
عمــر البشــیر آغازگــر درگیــری بودنــد.

ــی و  ــورای نظام ــد، ش ــرز می گوی رویت
مخالفــان قــرار اســت روز ســه شــنبه دیــدار 
ــا در خصــوص دو موضــوع تقســیم  کننــد ت
قــدرت بیــن نظامیــان و مخالفــان در دولــت 
ــت  ــول دوره ی دول ــن ط ــی و همچنی انتقال

ــد. ــره کنن ــی مذاک انتقال
در همیــن حــال نیروهــای نظامــی 
کوشــیدند تــا روز دوشــنبه معترضــان را در 

خیابان هــای خارطــوم متفــرق کننــد.
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رافینیــا، مدافــع ۳۳ ســاله سرخپوشــان مونیخــی 
اعــالم کــرد در تابســتان پیــش رو بایــرن را تــرک خواهــد 
ــالم  ــن اع ــن روب ــری و آری ــک ریب ــش از او، فران ــرد. پی ک

ــد. ــرده بودن ــی ک جدای
ــس  ــور در کنفران ــا حض ــروز ب ــر دی ــا بعدازظه رافینی
خبــری اعــالم کــرد کــه در پایــان فصــل جــاری بــا پایــان 
ــخ جــدا خواهــد شــد.  ــرن مونی ــی اش، از بای ــرارداد کنون ق

ــف از  ــا باواریایی هــا ۱8 جــام مختل ــی ب ــع برزیل ــن مداف ای
ــا در ســال 2۰۱۳  ــی آلمــان و اروپ ــه ســه گانه قهرمان جمل

را کســب کــرد.
ــه  ــا ب ــوای ایتالی ــال 2۰۱۱ از جن ــه در س ــا ک رافینی
باواریایی هــا ملحــق شــد، بــه همــراه آریــن روبــن و 
فرانــک ریبــری از ایــن تیــم جــدا خواهــد شــد. ایــن مدافــع 
برزیلــی تــا کنــون 2۶۶ بــازی بــرای سرخپوشــان مونیخــی 

ــانده اســت. ــر رس ــه ثم ــز ب انجــام داده و ۶ گل نی
ایــن هشــت ســال کمــک شــایانی  او در طــول 
ــی در  ــی متوال ــوان قهرمان ــب ۶ عن ــرای کس ــرن ب ــه بای ب
بوندس لیــگا و کســب ســه عنــوان قهرمانــی در جــام 
ــورش  ــی حض ــای پایان ــرد. او در روزه ــان ک ــی آلم حذف
ــام  ــگا و ج ــی در بوندس لی ــد قهرمان ــم می توان ــن تی در ای

ــد.   ــه کن ــم تجرب ــان را ه ــی آلم حذف

سومین جدا شده بایرن مونیخ هم مشخص شد

ــوان  ــه عن ــلوونیایی، ب ــکومینای اس ــر اس دامی
ــا انتخــاب  ــان اروپ ــال لیــگ قهرمان ــدار فین داور دی

شــد.
دیــدار فینــال رقابت هــای لیــگ قهرمانــان 
اروپــا بیــن دو تیــم لیورپــول و تاتنهــام، اول جــون 

ــد. ــر می رون ــاف یکدیگ ــه مص ــوزا( ب )۱۱ ج
دامیــر اســکومینا، داور اســلوونیایی بــه عنــوان 
داور ایــن دیــدار انتخــاب شــده تــا او ســوت فینــال 

لیــگ قهرمانــان اروپــا را بزنــد.
ــگ  ــای لی ــتم رقابت ه ــک هش ــه ی او در مرحل
قهرمانــان اروپــا دیــدار برگشــت منچســتر یونایتــد 

و پــاری ســن ژرمــن را ســوت زده اســت.

خبرهای کوتاه

اسکومینا داور فینال 
لیگ قهرمانان اروپا شد

بـــر  قطـــر  الدحیـــل  مراکشـــی  مدافـــع 
ایـــن بـــاور اســـت کـــه کریســـتیانو رونالـــدو 
ـــال  ـــوپ ط ـــب ت ـــرای کس ـــن ب ـــته ترین بازیک شایس

اســـت.  2۰۱9
 بـــه نقـــل از "SportItalia" ، مهـــدی 
بـــن عطیـــه، بازیکـــن مراکشـــی الدحیـــل قطـــر 
کـــه ســـابقه بـــازی کـــردن در تیم هـــای بـــزرگ 
ــه دارد  ــخ را در کارنامـ ــرن مونیـ ــوس و بایـ یوونتـ

دربـــاره تـــوپ طـــال ســـخن بـــه میـــان آورد.
ــتیانو  ــه کریسـ ــت کـ ــاور اسـ ــن بـ ــر ایـ او بـ
ـــوپ  ـــب ت ـــه کس ـــن ب ـــته ترین بازیک ـــدو شایس رونال
ـــه   ـــه، ادام ـــن رابط ـــه در ای ـــن عطی ـــت. ب ـــال اس ط
ــی  ــود ناکامـ ــا وجـ ــدو بـ ــن رونالـ ــر مـ داد: از نظـ
ــته  ــا شایسـ ــان اروپـ ــوس در لیـــگ قهرمانـ یوونتـ
ـــرای  ـــت ب ـــه در نهای ـــت. البت ـــال اس ـــوپ ط ـــب ت کس
ــی  ــال خیلـ ــه احتمـ ــه بـ ــتم کـ ــاور هسـ ــن بـ ایـ
ـــگ  ـــان لی ـــم قهرم ـــال از تی ـــوپ ط ـــده ت ـــاد برن زی

ــود. ــاب می شـ ــا انتخـ ــان اروپـ قهرمانـ
بازیکـــن مراکشـــی الدحیـــل قطـــر در پایـــان 
صحبت هـــای خـــود دربـــاره لیونـــل مســـی هـــم 
ــی را  ــاور نکردنـ ــل بـ ــی فصـ ــرد: مسـ ــار کـ اظهـ
ـــال  ـــوپ ط ـــم شایســـته ت ـــر گذاشـــت. او ه پشـــت س
اســـت امـــا شکســـت بارســـلونا برابـــر لیورپـــول 
ــم  ــن هـ ــن بازیکـ ــانس ایـ ــا شـ ــد تـ ــث شـ باعـ

کم تـــر شـــود.

بن عطیه: 
رونالدو شایسته توپ طال است

پــاری  ســن  ژرمــن بــرای جــذب ســه بازیکــن 
رئــال مادریــد حاضــر اســت کــه 2۱۰ میلیــون یــورو 

پرداخــت کنــد.
ــت  ــه گذش ــی ک ــن در فصل ــن ژرم ــاری س پ
ــد.  ــان ده ــود نش ــی از خ ــرد خوب ــت عملک نتوانس
ــگ  ــم در لی ــاز ه ــوی ب ــول فرانس ــم متم ــن تی ای
ــود و همیــن  ــزرگ ب ــاکام ب ــا یــک ن ــان اروپ قهرمان
ــال  ــه دنب ــم ب ــاز ه ــم ب ــن تی ــا ای ــده ت ــث ش باع

ــد. ــتان باش ــزرگ در تابس ــان ب ــذب بازیکن ج
روزنامــه لوپاریزیــن فرانســه نوشــت کــه پــاری 
ســن ژرمــن بــرای جــذب ســه بازیکــن رئــال 
مادریــد 2۱۰ میلیــون یــورو کنــار گذاشــته اســت.

ــن  ــاری ســن ژرم ــه پ ــن روزنام ــته ای ــه نوش ب
حاضــر اســت کــه بــرای تونــی کــروس 8۰ میلیــون 
یــورو، ایســکو ۶۰ میلیــون یــورو و گــرت بیــل 7۰ 

میلیــون یــورو پرداخــت کنــد.
لوپاریزیــن هم چنیــن نوشــت کــه تومــاس 
ــن  ــی و جولی ــون کاوان ــی ادینس ــا جدای ــل ب توخ
ــه  ــا زمین ــول آنه ــا پ ــرده ت ــت ک ــلر موافق دراکس

ــد. ــم کن ــد را فراه ــان جدی ــذب بازیکن ج

PSG با ۲10 میلیون یورو 
به دنبال سه بازیکن رئال

سون بهترین بازیکن فصل تاتنهام شد

سـون هیونـگ مین، سـتاره 
باشـگاه  جنوبـی  کوریـای  اهـل 
بهتریـن  عنـوان  بـه  تاتنهـام 
بازیکـن فصـل ایـن تیـم انتخاب 
شـد و در مراسـمی جایزه خود را 

کـرد. دریافـت 

جایـزه بهتریـن بازیکن فصل 
تاتنهـام بـه سـون هیونـگ مین، 
جنوبـی  کوریـای  اهـل  سـتاره 
ایـن تیـم تعلـق گرفـت. تاتنهـام 
امسـال موفـق شـد در لیـگ برتر 
انگلیـس رتبـه چهـارم را بدسـت 

آورده و در نتیجـه سـهمیه حضور 
در لیـگ قهرمانـان سـال آینده را 
بـه خـود اختصـاص دهـد. ولـی 
پوچتینـو  مائوریسـیو  شـاگردان 
امسـال بزرگترین درخشـش خود 
را در لیـگ قهرمانان داشـتند و به 

شـکلی غیرمنتظـره و دراماتیـک 
موفـق شـدند بـه فینـال رقابتهـا 

راه یابنـد.
جایـزه  اهـدای  مراسـم 
تاتنهـام  فصـل  بازیکـن  بهتریـن 
بعـد از آخریـن بـازی ایـن تیـم 
در لیـگ برتـر اجـرا می شـد ولی 
چون سـون بـه دلیـل محرومیت 
نداشـت  حضـور  بـازی  ایـن  در 
بعـد از بـازی از تونـل اسـتادیوم 
زمیـن  وارد  تاتنهـام  تازه سـاز 
را  خـود  جوایـز  تـا  شـد  چمـن 

کنـد. دریافـت 
تاتنهـام آخریـن بـازی خـود 
مقابـل اورتـون را با تسـاوی 2-2 
بـه پایان رسـاند تـا بـا 7۱ امتیاز 
در رتبـه چهـارم قـرار بگیـرد و با 
ایـن رتبـه بـه کار خـود در لیـگ 

برتـر پایـان دهـد. سـون بعـد از 
ورود بـه زمیـن چمـن اسـتادیوم 
بهتریـن  جایـزه  ابتـدا  تاتنهـام 
گل فصـل تاتنهـام را بـه خاطـر 
نوامبـر  زیبایـی کـه روز 2۴  گل 
در جریـان پیـروزی ۳-۱ تاتنهـام 
مقابـل چلسـی بـه ثمـر رسـانده 

بـود دریافـت کـرد.
جایـزه  بـه  نوبـت  سـپس 
بهتریـن  جایـزه  یعنـی  اصلـی 
رسـید  تاتنهـام  فصـل  بازیکـن 
کـه بـه سـون اهـدا شـد. امـا این 
سـتاره  پرجایـزه  شـب  پایـان 
کوریایـی نبـود چـرا کـه او جوایز 
بهتریـن بازیکـن جـوان فصـل و 
جایـزه بهتریـن بازیکـن فصـل از 
نـگاه هـواداران را هـم بـه خـود 

داد. اختصـاص 

گرت بیل به صورت قرضی به تاتنهام می رود

ــی شــد  ــه ســان مدع روزنام
باشــگاه رئــال مادریــد بــه تاتنهام 
پیشــنهاد داده کــه حاضــر اســت 
گــرت بیــل را در ازای ۱۰ میلیون 
پونــد بــه عنــوان یــار قرضــی بــه 
ــذار  ــی واگ ــگاه انگلیس ــن باش ای

کنــد.

ســان  انگلیســی  روزنامــه 
مدعــی شــد باشــگاه رئــال مادرید 
قصــد دارد هــر طــور شــده گــرت 
بیــل، ســتاره بــزرگ ولــزی  خــود 
را بــه تیمــی دیگــر منتقــل کنــد 
زیــدان  زین الدیــن  کــه  چــرا 
ــال مشــخصاً  ــد رئ ســرمربی جدی

اعــالم کــرده کــه نیــاز و عالقه ای 
بــه حضــور بیــل در رئــال نــدارد. 
تاتنهــام  باشــگاه  بــه  آنهــا 
ــل را در  ــه بی ــد ک پیشــنهاد دادن
ــد  ــون پون ــت ۱۰ میلی ازای دریاف
ــذار  ــی واگ ــار قرض ــوان ی ــه عن ب
می کننــد. مبلغــی کــه در مقابــل 

ــام ســتاره ای مثــل گــرت بیــل  ن
ــد  ــر می رس ــه نظ ــم ب ــیار ک بس
ــز  ــرای او تحقیرآمی ــد ب و می توان

باشــد.
ــت  ــم اس ــا مصم ــدان ام زی
او  رئــال  در  بیــل  گــرت  کــه 
ــراً  ــدان اخی ــدارد. زی ــی ن جایگاه
تیمــش  شکســت  جریــان  در 
هــم  بــاز  سوســیداد  مقابــل 
گرت بیــل را در فهرســت تیمــش 
قــرار نــداد و بعــد از بــازی گفــت 
بــه  ندادن هایــش  بــازی  کــه 
گــرت بیــل پیــام روشــنی داشــته 

ــت. اس
رئــال  می گویــد  ســان 
مادریــد ابتــدا بــه باشــگاه تاتنهام 
ــل را  ــد دائمــی بی پیشــنهاد خری
ــرده  ــالم ک ــام اع ــی تاتنه داده ول
قصــدی بــرای خریــد دائمــی 
ــرت  ــدارد. گ ــابقش ن ــتاره س س

بیــل در حــال حاضــر در مادریــد 
پونــد  ۶۰۰هــزار  هفتــه  هــر 
ــه  ــا توج ــرد و ب ــتمزد می گی دس
تاتنهــام  ســخت گیری های  بــه 
در مــورد دســتمزد بازیکنــان، 
ــس  ــد از پ ــگاه نمی توان ــن باش ای
پرداخــت چنیــن دســتمزدی بــه 

ــد. او برآی
ــد  ــه می خواه ــال ک ــا رئ ام
بیــل  بــا  شــده  طــور  هــر 
ــام  ــه تاتنه ــد ب ــی کن خداحافظ
گفتــه کــه اگــر گــرت بیــل 
را بــه عنــوان بازیکــن قرضــی 
ــه او  ــد ب ــد، می توان ــت کن دریاف
دالــری  دســتمزدی 25۰هــزار 
پرداخــت کــرده و ۱۰ میلیــون 
ــت  ــال پرداخ ــه رئ ــم ب ــد ه پون
ــرای  ــزی را ب ــتاره ول ــد و س کن
یــک فصــل بــه عنــوان یــار 
قرضــی در خدمــت داشــته باشــد.

انتقال دی لیخت به بارسا تا چند روز دیگر
بارسلونا  توافق  اینکه  با  می گوید  گل 
به  ماتیس دی لیخت  انتقال  برای  آژاکس  و 
بارسا هنوز نهایی نشده ولی این انتقال عماًل 
قطعی است و بارسا ظرف چند روز آینده آن 

را رسماً اعالم خواهد کرد.
به  بارسلونا  شد  مدعی  دات کام  گل 
آژاکس  ستاره  دی لیخت،  ماتیس  جذب 
این  اساس  بر  است.  شده  نزدیک  بسیار 
گزارش، با اینکه توافق دو باشگاه هنوز نهایی 
نشده ولی از هم اکنون می توان آن را نهایی 
دانست و باشگاه بارسلونا امیدوار است بتواند 
ظرف چند روز آینده خبر این انتقال را رسماً 

اعالم کند.
چند وقتی بود که درباره ترک آژاکس 

و در  نداشت  توسط دی لیخت شکی وجود 
محتمل ترین  عنوان  به  بارسا  از  حال  عین 
فرانکی  انتقال  از  بعد  می شد.  یاد  او  گزینه 
نوکمپ،  به  آژاکس  ستاره  دیگر  دی یونگ 
انتظار می رفت دی لیخت هم راه او را دنبال 
کرده و به بارسلونا ملحق شود. حاال گل از 
بارسا  باشگاه  به  نزدیک  منابع  از  یکی  قول 
به  هالندی  ملی پوش  این  انتقال  می گوید 
بارسا به نهایی شدن بسیار نزدیک شده هر 

چند هنوز هیچ چیز رسمی نشده است.
که  بود  کرده  اعالم  این  از  پیش  گل 
تا   7۰ بین  چیزی  دی لیخت  قرارداد  رقم 
این  بر اساس  بود.  75 میلیون یورو خواهد 
امیدوارند  بارسلونا  مدیران  جدید،  گزارش 

ظرف چند روز آینده انتقال موفق دی لیخت 
را به صورت رسمی رسانه ای کنند.

فصل  ۱9ساله  دی لیخت  بخت  ستاره 
جاری اوج گرفت چرا که او به عنوان کاپیتان 

آژاکس، در فصل درخشان تیم هالندی یکی 
با  آژاکس  و  بود  تیم  این  مهم  مهره های  از 
به  شگفتی  کمال  در  توانست  او  هدایت 

مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان راه یابد.
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خیلی مراقبید ردپایی در اینترنت باقی نگذارید؟ 
بیهوده تالش نکنید

افرادی که نگران حریم شخصی هستند، 
مجازی  فضای  در  می کوشند  معموالً 
سمت  افراد  این  باشند.  »مراقب« 
اگر  یا  نمی روند  اجتماعی  شبکه های 
بروند، محتاطانه مطلب پست می کنند. 
باورهای  مورد  در  اطالعاتی  هیچ  آن ها 
دینی، زندگی شخصی، وضعیت سالمت 
اشتراک  به  دیدگاه های سیاسی خود  و 
از  کار  این  با  می پندارند  و  نمی گذارند 
حریم شخصی خود محافظت می نمایند.

به  توجه  با  می کنند.  اشتباه  اما 
پیش رفت های تکنولوژیک و حجم عظیم 
داده ای که اکنون در مورد میلیون ها فرد 
دیگر در دست رس است، دیگر احتیاط 
کافی  حریم شخصی  از  محافظت  برای 
نیست. الگوریتم های کمپیوتری و تحلیل 
نسبتاً  با دقتی  امروزه می تواند  شبکه ها 
باال طیف وسیعی از اطالعات را در مورد 
شما استنباط کند که شاید هرگز فاش 
نکرده باشید، مواردی نظیر حس وحال، 
وضعیت  و  گرایش ها  سیاسی،  باورهای 

سالمت تان.
»خروج  عنوان  تحت  چیزی  دیگر 
اختیاری« فرد از دنیایی که در آن حریم 

شخصی مختل شده است وجود ندارد.
چیز  داده«  »استنباط  کلی  ایده ی 
که  مدت هاست  نیست.  جدیدی 
و  خیریه  سازمان های  خرده فروشان، 
مشترکین  لیست های  سیاست مداران 
اطالعات  چون  می خرند  را  مطبوعات 
در  مردم  دیدگاه های  مورد  در  مفیدی 
که  کسی  مثاًل  می گذارد.  اختیارشان 
مشترک وال استریت ژورنال است احتمال 
جمهوری خواهان  حامی  دارد  بیشتری 
باشد تا کسی که مشترک نیشن یا موارد 

مشابه است.
اما تکنولوژِی امروزی در سطحی بسیار 
باالتر عمل می کند. به مثالی از فیس بوک 
روزنامه ی   ،2۰۱7 سال  در  کنید.  دقت 
آستریلین مقاله ای منتشر کرد بر مبنای 

سندی لورفته از فیس بوک. این سند افشا می کند که شرکت فیس بوک به تبلیغ کنندگان 
گفته که می تواند پیش بینی کند کاربران جوان ازجمله نوجوانان چه زمان احساس 
»ناامنی« و »بی ارزشی« می کنند یا چه زمانی نیازمند »تقویت عزت نفس« هستند. 
فیس بوک ظاهراً می توانسته با نظارت بر عکس ها، پست ها و دیگر داده های رسانه ی 

اجتماعی این اطالعات را استنباط کند.
البته فیس بوک این را انکار کرد که اجازه می دهد تبلیغ کنندگان بر اساس این خصایص 
اتفاقاً  دارد.  را  کار  این  توانایی  قریب به یقین  احتمال  به  اما  قرار دهند،  را هدف  افراد 
پژوهش گران دانشگاهی هم سال گذشته نشان دادند که می توانند با تحلیل داده های 
شبکه ی اجتماعی کاربران فیس بوک افسردگی آن ها را پیش بینی کنند؛ بماند که آن ها 
نسبت به شرکت فیس بوک به داده های خیلی کمتری دسترسی داشتند. حتی اگر 
فیس بوک امروزه علناً برای این توانایی خود تبلیغ نمی کند که می تواند اطالعات مربوط 
به سالمت ذهنی حال یا آینده  تان را از روی فعالیت تان در شبکه ی اجتماعی به دست 
آورد، همین که این شرکت )و دیگر کنش گران نامرئی تر( می توانند چنین کنند باید 

برای تان نگران کننده باشد.
باید تأکید کرد که استنباط های محاسباتِی امروزی صرفاً به این کفایت نمی کنند که 
کاربران فیس بوک جمالتی مثل »افسرده ام« یا »حالم خیلی بد است« را پست کرده 
باشند. این تکنولوژی بسیار از این حرف ها پیچیده تر است: حجم عظیمی از داده ها 
برای الگوریتم های یادگیری ماشینی فراهم می شود و خوِد برنامه ی کمپیوتری می تواند 

دسته بندی کند که چه کسی بیشتر در معرض افسردگی است.
به نمونه ی دیگری دقت کنید. در سال 2۰۱7، پژوهش گران دانشگاهی با دسترسی 
به داده های بیش از ۴۰هزار عکس اینستاگرامی و با استفاده از ابزار یادگیری ماشینی 
توانستند، نشانه های افسردگی را در ۱۶۶ کاربر اینستاگرام به طور دقیق شناسایی کنند. 
مشخص شد که مدل های کامپیوترِی آن ها بهتر می توانند افسردگی را پیش بینی کنند تا 
انسان هایی که از آن ها خواسته شده بود عکس ها را به عنوان شاد، غمگین و ... رتبه بندی 

کنند.
چیز  می تواند  شود  استفاده  شرافت مندانه  اهداف  برای  اگر  محاسباتی  استنباط 
خارق العاده ای باشد. پیش بینی افسردگی قبل از بروز سمپتوم های کلینیکی موهبتی 
برای سالمت عمومی خواهد بود، و به همین خاطر است که دانشگاهی ها بر روی این ابزار 

پژوهش می کنند؛ آن ها رؤیای تشخیص زودهنگام و پیش گیری را دارند.
ابزاْر نگران کننده هم هست. افرادی که در اینستاگرام عکس پست می کنند  اما این 
به ندرت خبر دارند که شاید وضعیت سالمت ذهنی شان را در اختیار تمام افراِد مجهز به 

قدرت محاسباتی کافی قرار داده اند.
استنباط محاسباتی همچنین می تواند ابزاری برای کنترل اجتماعی باشد. دولت چین 
با جمع آوری داده های زیست سنجشی شهروندانش سعی می کند، به کمک کالن داده ها 
و هوش مصنوعی، »تهدیدهای« متوجه حکومت کمونیستی اش  از جمله قومیِت عمدتاً 

مسلماِن اویغور در این کشور- را شناسایی نماید.
چنین ابزاری همین حاال هم برای استفاده در استخدام کارمند، شناسایی حال وهوای 
خریداران و پیش بینی رفتار مجرمانه تبلیغ می شوند. اگر این ها درست مدیریت نشود، 
در آینده ی نزدیک ممکن است استخدام، اخراج، قبولی یا رد بیمه، پذیرش و مردودی 
دانشگاه، اسکان اجاره ای و تمدید یا رد اعتبار همگی بر اساس اطالعاتی انجام گیرد که 

از ما استنباط شده است.
حتی وقتی استنباط ها درست باشد، باز هم قضیه  نگران کننده است. اما باتوجه به این که 
استنباط محاسباتی یک تکنیک آماری است، خیلی وقت ها اشتباه هم از آن سر می زند، 
و مشخص کردن منبع اشتباه کاری دشوار و چه بسا غیرممکن است، چون این الگوریتم ها 
هیچ اطالعاتی از نحوه ی عملکرد خود بروز نمی دهند. چه می شود وقتی کسی، به خاطر 

استنباطی نامطمئن، از شغلی محروم شود؟
نمونه ی مشکل ساز دیگری از استنباط مربوط به شماره ی تلفن است. شماره ی تلفْن 
روزبه روز دارد به شناساگری تبدیل می شود که عملکردی شبیه به کد ملی دارد، چون 
مخصوص خودتان است. حتی اگر سمت فیس بوک و دیگر رسانه های اجتماعی نروید، 
بازهم شماره ی تلفن شما بی شک در فهرست مخاطبین بسیاری از افراد دیگر است. اگر 
آن ها از فیس بوک )یا اینستاگرام یا واتس اپ( استفاده می کنند، قباًل از آن ها خواسته شده 
تا اطالعات مخاطبانشان آپلود شود تا به یافتن »دوستان شان« کمک کند و بسیاری از 

افراد این درخواست را تأیید می نمایند.
وقتی شماره ی شما در چند آپلود ظاهر شود، فیس بوک می تواند شما را در یک شبکه ی 
اجتماعی جاگذاری کند و این امر باعث می شود بتواند چیزهایی را در مورد شما استنباط 
کند، چون ما معموالً شبیه به افراد درون مجموعه ی اجتماعی مان هستیم )فیس بوک 
حتی پروفایل »سایه« هم برای افراد غیرکاربر نگه می دارد و پیکسل های ردیابی را به کار 
می گیرد که در سرتاسر وب و نه فقط در فیس بوک- قرار دارند. این پیکسل ها اطالعاتی را 

در مورد رفتارتان به شرکت منتقل می کنند(.
سال گذشته، تحقیقی به رهبری سناتور ران وایدن، دموکرات اهل اورگن، نشان داد 
که »ورایزن«، »تی موبایل«، »اسپرینت«، و »ای تی اندتی« موقعیت مکانی زنده ی افراد 
را می فروشند. گزارشی تحقیقی که در سال گذشته در نیویورک تایمز منتشر شد و نیز 
پژوهش جداگانه ای از سوی تحلیل گر امنیت، ویل استرافاش، هردو نشان می داد که 
برنامه های هواشناسی نظیر »ودر چنل«، »اکیو ودر« و »ودرباگ« داده های مربوط به 
موقعیت مکانی کاربران شان را می فروشند. فایده ی این دست داده ها تنها برای ردیابی 
شما نیست، بلکه چیزهایی را نیز در مورد شما استنباط می کنند. در یک کلینیک 
سرطان چه می کردید؟ برای چه ساعت 5 صبح خانه ی زنی را ترک کردید که همسرتان 

نیست؟
تهیه کرده که  از مواردی گزارش  کشمیر هیل، ژورنالیسِت گروه رسانه ای گیزمودو، 

روان پزشک  یک  بیماران  به  فیس بوک 
داده که »دوست فیس بوکی«  پیشنهاد 
بالقوه هستند، یا پیشنهاد کرده افراد با 
کسی »دوست« شوند که قباًل همسرشان 
با او رابطه داشته، یا مثاًل هویت واقعی 
روسپیان را به مشتریان شان فاش کرده 
)یا  شرکت ها  نمی خواهیم  ما  است. 
دولت ها( چنین ارتباطاتی را برقرار کنند، 
برای »رشد«  آن  از  این که  به  چه رسد 

پلتفرم خود استفاده نمایند.
و  گوشی ها  طراحی  چیست؟  چاره 
قوی تری  حفاظت  که  دیگری  ابزارهای 
از حریم شخصی دارند می تواند نقطه ی 
به  مربوط  دولتی  مقررات  باشد.  شروع 
جمع آوری و جریاِن داده نیز به کندکردن 
این فرایند کمک می کند. اما این راهکار 
باید قوانینی  کامل نیست. ما همچنین 
استنباط  از  استفاده  که  کنیم  وضع 
نماید:  مدیریت  مستقیماً  را  محاسباتی 
چه چیز را اجازه می دهیم مورد استنباط 
چه  شرایطی؟  چه  تحت  گیرد؟  قرار 
مسئولیتی در قبال آن و افشای آن وجود 
دارد؟ چه کنترلی بر آن صورت می گیرد 

و مجازات سوءاستفاده از آن چیست؟
تا وقتی پاسخی مناسب به این سواالت 
دیگران  داشت  انتظار  می توان  نداریم، 
مورد  در  بیش تری  و  بیش تر  اطالعات 
ما به دست آورند، حال هرچه قدر هم که 

محتاط باشیم.

تصویرساز: آندرآ یوسینی


